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Beauty en de 
beeldsnijder



 

  

 

Prachtig initiatief !  
Kunst is geen apart 
domein  maar  
een wezenlijk 
onderdeel van ons 
dagelijks bestaan. 
Kunstliefhebber Wieger van de Kolk via LinkedInM
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In de herfst van 1957 stond ik als 12-jarige plotseling oog in oog  
met de 23-jarige Rembrandt. Zijn stralende elan was zo uitdagend 
dat ik in jeugdige overmoed naar penselen greep om dit effect te 
evenaren. Wat Rembrandt kon, moest ik ook kunnen. Gewapend 
met een zwart-wit reproductie uit de Rembrandtcatalogus uit 1956 
en een gebrekkige kleurenreproductie op briefkaartformaat ging  
ik thuis aan de slag. 

Op een paneeltje van triplex verschenen de eerste contouren in olieverf. 
Maar de reproducties schoten keer op keer tekort. Dan maar weer naar 
het Mauritshuis om te zien hoe het ook al weer in het echt was. Hoe zat 
dat nou met die goudgolvende lok? Hoe viel die schaduw over dat ver-
lichte ooglid? Hoe lichtten de spijkertjes op in het glimsel van de ringkraag? 
Het werd een permanent proces van trial and error. Een prachtig staaltje 
van creatieve zelfwerkzaamheid. Want wat heeft het mijn blik niet gescherpt 
en mijn hand niet geoefend. Het gezwoeg resulteerde achtereenvolgens 
in drie paneeltjes voordat ik tevreden kon zijn. De verschillen tussen de 
drie waren overigens immens. Wat een vooruitgang kan een kind toch 
boeken als het in zichzelf gelooft, en dat deed ik kennelijk.

Jarenlang is de meest geslaagde versie met ons meeverhuisd, totdat 
een passant op een maanverlichte nacht naar binnen keek en een 
Rembrandt meende te ontwaren. De onverlaat greep daarop de kans van 
zijn leven. De volgende morgen zagen we een kale plek op de muur, het 
paneeltje is nooit meer opgedoken. Zo zijn wij onze Rembrandt kwijt, 
maar ook het Mauritshuis heeft zijn Rembrandt moeten missen toen het 
origineel in Neurenberg bleek te hangen. Achteraf heb ik dus een kopie 
van een kopie gemaakt. Maar als ik weer in het Mauritshuis kom dan 
blijkt de jonge Rembrandt niet aan kracht ingeboet te hebben, hij straalt 
nog steeds als ooit tevoren. Tenminste in mijn ogen. 

In dit nummer geen voorwoord van directeur Fusien Bijl de Vroe, maar een bijdrage 

van Rembrandtlid Paul Gerretsen, een van de inzenders van ‘Kunst die je bijblijft’  

(zie ook pp. 10-12).  

Mijn Rembrandt

Kunst die je bijblijft

PAUL GERRETSEN

42

Het landschap volgens 
Constable

Teylers Museum eert Britse 
meester

22

De schrijfkist van 
Sichterman

Waarom het Groninger 
Museum een Indiase kist kocht

Wat 
Rembrandt 
kon, moest 
ik ook 
kunnen

Portret van Rembrandt  
met ringkraag
Rembrandt, atelierkopie
Na ca. 1629. Olieverf op paneel, 
37,9 x 28,9 cm
MAURITSHUIS, DEN HAAG
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Durf trots 
te zijn op 
de vaste 
collectie



Wat heeft de coronacrisis  
ons geleerd?

‘Door bezuinigingen op de nationale 
cultuurbegroting en gemeentelijke 
bezuinigingen is de laatste tien, vijf-
tien jaar een steeds grotere druk op 
musea ontstaan om eigen inkomsten 
te genereren. Meer media-aandacht 
door steeds grotere tentoonstellingen 
te organiseren om zo meer bezoekers 
te trekken. Meer bezoekers, daar kun 
je alleen maar vóór zijn, zeker als de 
vaste collectie het uitgangspunt is, 
waarbij bezoekers ook gestimuleerd 
worden om terug te komen om iets 
weer te zien. Door de coronacrisis is 
duidelijk geworden hoe kwetsbaar 
musea zijn als dure bruiklenen uit 
heel de wereld een voorwaarde zijn 
voor een succesvolle tentoonstelling. 
Die investeringen maken musea te 
afhankelijk van eenmalige bezoekers, 
die elke keer weer moeten worden 
overtuigd te komen, en van toeristen, 
wat grote consequenties heeft als 
ons reisgedrag verandert.’

De discussie over de houdbaarheid 
van kostbare tentoonstellingen 
speelt al langer.

‘Dat klopt, die groeiverslaving is  
al eerder benoemd, onder anderen 
door Meta Knol, directeur van 
Museum De Lakenhal, die hierover  
in februari een ingezonden stuk 
schreef in de NRC. Zij schrijft daarin 
naar aanleiding van hun zeer ge-
waardeerde en goed bezochte ten-
toonstelling over de jonge Rembrandt 
dat zij geen blockbuster-tentoon-
stellingen meer gaat organiseren, 
omdat deze een te grote druk op de 
begroting van het museum leggen. 
Dat betekent niet dat er geen ten-
toonstellingen meer komen, maar 
dat het museum zich meer zal gaan 
toeleggen op het vertellen van ver-

GERDIEN WUESTMAN

‘Dat de coronacrisis de  
museale sector zo hard treft, 
kan niet los worden gezien  
van het cultuurbeleid van de 
afgelopen tien, vijftien jaar’, zegt 
Fusien Bijl de Vroe, directeur 
van de Vereniging Rembrandt. 
‘Door bezuinigingen is de 
nadruk komen te liggen op het 
verdienmodel van de musea, 
waardoor de maatschappelijke 
waarde op de achtergrond lijkt 
te zijn geraakt. Ik hoop dat de 
coronatijd ons weer bewust 
maakt van die waarde. Onze 
gezamenlijke collecties zijn 
onmisbaar, omdat ze vertellen 
over het verleden en tot op de 
dag van vandaag inspireren.’
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‘Zorg over de lange termijn’

In Museum Gouda is alles op een laag pitje gezet, zegt Marc de 
Beyer. ‘Ten toon stellingen zijn uitgesteld en noodzakelijke inves
teringen in het gebouw zijn voor onbepaalde tijd opgeschort. 
Onze eigen inkomsten bedragen iets meer dan 20% van de be
groting, dus we vallen niet om, maar de gevolgen zijn ernstig. 
De inkomsten uit verhuur namen net toe, en die zijn nu weg. 
Sinds 1 juni zijn we weer open. De eerste maand viel erg 
tegen, maar in juli is het weer aangetrokken. Nu zitten we op 
40% van het aantal bezoekers in een vergelijkbare periode.’

‘Hoe we straks gecompenseerd gaan worden is ongewis. Ik ben 
zeer positief over het college van B & W van Gouda, dat in een 
heel vroeg stadium van de lockdown besloten heeft de huren op 
te schorten om de culturele sector te steunen. Maar de vraag 
is of het een gedeeltelijke of een volledige kwijtschelding 
wordt. Museum Gouda valt helaas net buiten de compensatie
regeling van het Mondriaan Fonds en greep ook naast de rege
ling waarbij er per provincie één museum werd voorgedragen.’

‘We blijven positief, maar er is zorg over de lange termijn. 
De economie gaat een harde klap krijgen, en dat geldt ook 
voor de fondsen. Hoe houden we het museale bestel op de 
been? En wat kunnen we doen om te voorkomen dat we weer in 
die ratrace van de blockbusterverslaving terechtkomen? Het is 
belangrijk dat de Vereniging Rembrandt daarover meedenkt.’ 

Marc de Beyer  
directeur van 
Museum Gouda
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halen vanuit de eigen collectie. We 
hebben de afgelopen maanden ge-
merkt dat er veel musea zijn die door 
de coronacrisis zijn gaan nadenken 
en hun eigen collectie met nieuwe 
ogen zijn gaan zien. Zij zullen zich ook 
meer moeten richten op het publiek 
binnen een straal van 50 km.’

Betekent het geen verschraling,  
als musea vooral uit hun eigen  
verzameling moeten putten?

‘Ik juich die aandacht voor de eigen 
collecties toe, er zitten ongelooflijke 
verrassingen in onze museale verza-
melingen. De vaste collectie is het 
hart van elk museum, díe bepaalt je 
reputatie, niet de tentoonstellingen. 
Uit de prachtige inzendingen die we 
kregen op onze vraag welk kunstwerk 
mensen het meest hebben gemist 
toen de musea dicht waren, bleek 
ook hoe belangrijk die collecties voor 
veel mensen zijn en hoe waardevol het 
is dat je daar steeds weer naar terug 
kunt (zie hierover pp. 10-12). Wat nog 
wel eens over het hoofd wordt gezien, 
is dat wat wij met elkaar verzameld 
hebben voor verbinding zorgt en iets 
zegt over waar we vandaan komen. 
In musea kun je je voorgeschiedenis 
ook via die verzamelgeschiedenis 
ontdekken en je kinderen daar deel-
genoot van maken. Dat is niet beperkt 
tot vaderlandse geschiedenis, onze 
voorgeschiedenis is gelukkig groter 
dan dat. Onze collecties gaan ook 
over smaak en de nieuwsgierigheid 
en creativiteit van onze voorouders en 
van onszelf, over een nautilusschelp 
die hier in zilver is gevat, Indiase  
sitsen in Friesland of Chinees porse-
lein in Delft. Op de tentoonstelling 
Koninklijk Blauw in Kunstmuseum 
Den Haag zie je bijvoorbeeld dat wat 
wij nu oud vinden, toen heel modern 
was, en dat wat nu modern is, vaak 
geïnspireerd is door kunst uit het 
verleden. Kunst kent geen grenzen 
en kan je blik verruimen. We moeten 
trots durven zijn op de enorm rijke 
verzameling die er is en ook de ver-
zamelgeschiedenis van onze eigen 
tijd willen schrijven.’ 

Kunst kent geen 
grenzen en kan 
je blik verruimen
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Hedwig Saam  
directeur-bestuurder 
van Museum Het 
Valkhof in Nijmegen

‘Kunst- en vliegwerk 
 niet vol te houden’
Ook in Museum Het Valkhof worden de gevolgen van de corona
crisis gevoeld. ‘Dit grijpt heel erg in op de begroting,’ zegt Hedwig 
Saam. ‘Alles wat je programmeert is immers op basis van een 
begroting met een aanname van bezoekersaantallen. Met heel 
veel kunst en vliegwerk konden we op 21 juni met drie nieuwe 
tentoonstellingen opengaan, maar we hebben moeten ingrijpen 
om niet in de rode cijfers terecht te komen. Onze tentoonstel
ling over de pest – een heel gek toeval dat we daarmee voor de 
coronauitbraak al bezig waren – hebben we moeten uitstellen 
tot volgend jaar. De steun van de Vereniging Rembrandt voor 
onze collectiepresentatie was daarom heel welkom.’

‘Wat de bezoekersaantallen betreft gaat het best goed, al 
merken we dat er bij onze reguliere bezoekers, waaronder veel 
ouderen, aarzeling is om te komen. Uiteindelijk zullen we dit 
jaar natuurlijk veel minder bezoekers krijgen. Gelukkig kun
nen we deze calamiteit redelijk opvangen, omdat de verhouding 
eigen inkomstensubsidie 25%75% is, maar het moet niet 
structureel worden.’

Saam heeft zich tijdens de crisis gesteund gevoeld door de ge
meente Nijmegen en de provincie Gelderland: ‘Zij spannen zich 
tot het uiterste in om cultuur in brede zin overeind te houden 
en dat is hartverwarmend. Dat betekent niet direct dat er zakken 
geld worden aangeboden, en er zijn natuurlijk ook organisaties 
die het veel zwaarder hebben zoals theaters en poppodia, maar 
het is fijn om te zien dat er morele steun is en dat overheden 
het belang van cultuur inzien.’ 



Doen de landelijke en  
gemeentelijke overheden  
genoeg om musea te helpen?

‘Er wordt hulp geboden, maar het  
is natuurlijk nooit genoeg en boven-
dien profiteren niet alle musea van 
de extra steun. Zo zijn er compen-
satieregelingen van het Mondriaan 
Fonds, maar die zijn alleen voor 
musea met meer dan 40.000 bezoe-
kers, dat is best een hoge grens. Voor 
de Vereniging Rembrandt vormen al 
die kleine en grote musea samen de 
Collectie Nederland, ze zorgen met 
z’n allen voor die verbinding en iden-
titeit. Ik denk hierbij als voorbeeld van 
een stedelijke verzameling ook aan 
Museum Rotterdam, dat zijn subsidie 
grotendeels dreigt te verliezen (zie ook 
de column van Wim Pijbes op p. 13). 
Dat museum vertelt een verhaal om 
bestaande en nieuwe inwoners zich 
met hun stad verbonden te laten 
voelen. Laten we alsjeblieft niet 
weggooien wat er is, want je krijgt 
het nooit meer terug.’ 

De Vereniging Rembrandt  
heeft ook geageerd tegen het  
aanspreken van het Nationaal 
Aankoopfonds om het Scapino 
Ballet en muziekfestival Eurosonic 
Noorderslag overeind te houden. 

‘Ik wil geen oordeel vormen over de 
vraag of de ene categorie belang-
rijker is dan de andere. Ballet en  
podiumkunsten zijn ook belangrijk. 
Maar het doet wel een beetje pijn, dat 
geld dat is bedoeld voor aankopen 
gebruikt wordt voor andere dingen. 
Het is jammer dat we steeds het be-
lang van verzamelen moeten verde-
digen. De gedachte dat je niet meer 
zou mogen verzamelen, dat je col-
lectie ‘af’ is – een uitspraak van de 
vorige minister van OCW die de  
huidige minister gelukkig niet deelt – 
is de meest dodelijke gedachte die  
je kunt hebben. Een nieuwe aanwinst 
geeft energie. Een museum wil een 
verhaal vertellen waarin het net dat 
ene werk mist, je kunt stromingen 
vergeten zijn te verzamelen. Zo heeft 
Helene Kröller-Müller nooit futuristi-
sche kunst gekocht, iets wat zij later 
betreurde. Het Kröller-Müller Museum 
heeft dat hiaat met onze hulp kunnen 
vullen door enkele futuristische kunst-
werken te kopen. Op dit moment 
speelt in musea de wens om werk van 
vrouwelijke kunstenaars te verzame-
len, dat zegt iets over deze tijd. Als  
je je hiervan bewust bent, kun je niet 
anders dan de maatschappelijke 
waarde van onze musea zien. Ik hoop 
daarom dat er een langetermijnvisie 
komt vanuit het besef dat onze vaste 
collecties onmisbaar zijn.’ 

 
Gerdien Wuestman is redacteur van het 

Bulletin van de Vereniging Rembrandt
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Onze collecties 
gaan ook over 
smaak, 
nieuwsgierigheid 
en creativiteit

Rein Wolfs  
directeur van 
Stedelijk Museum  
Amsterdam

‘Slimmer omgaan 
 met de vaste collectie’
Op de dag dat de grote tentoonstelling over Nam June Paik 
zou opengaan, moest Stedelijk Museum Amsterdam zijn deuren 
sluiten. In juni ging The future is now alsnog van start, maar 
met aanzienlijk minder bezoekers dan gehoopt. 

Het Stedelijk behoort tot de musea die relatief zwaar zijn 
getroffen door de coronacrisis, omdat ongeveer 38% van de 
begroting uit eigen inkomsten bestaat. Dat hoge percentage 
heeft vooral te maken met het geld dat de vele toeristen in het 
laatje brengen. Door het wegvallen van de entreegelden en 
gelden uit onder andere de winkel en het restaurant, heeft het 
museum een inkomstenverlies van € 4 miljoen. ‘Het uiteinde
lijke verlies is lager, omdat we ook minder hebben uitgegeven,’ 
zegt Wolfs, ‘Maar je moet het in een meerjarenperspectief 
zien. Ook volgend jaar blijven we last houden van de crisis. 
Die publieksinkomsten zullen niet genoeg zijn om onze meer
jarenbegroting overeind te houden.’

‘We zijn allemaal tegen een muur opge lopen door de crisis 
en weten allemaal ook dat het anders moet. Tentoonstellingen  
zijn belangrijk en moeten blijven, maar we moeten ons meer 
op de vaste collectie focussen en daar op een slimmere manier 
mee omgaan, bijvoorbeeld door snelle wisselingen. De houd
baarheid van de vaste presentatie is korter dan 30 jaar geleden, 
omdat mensen steeds iets anders willen zien en er steeds andere 
maatschappelijke vragen spelen. Dat biedt overigens ook kan
sen om mensen die zich niet vertegenwoordigd voelen aan te 
spreken.’ 
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Als de kunst  
weg is, blijkt 

pas wat zij 
betekent #2 

  

Voor het vorige nummer  
van het Bulletin schreef  

Peter Hecht een artikel over  
het gemis van kunst tijdens  

de Tweede Wereldoorlog.  
Het stuk bleek geschreven met 

vooruitziende blik, want nog 
geen week nadat het nummer 
verscheen, was de kunst weer 
‘weg’: door een verscherping 

van de coronamaatregelen op 
12 maart werden de musea 

gedwongen hun deuren  
te sluiten.

HILBERT LOOTSMA

Portret van Edith  
(de vrouw van de kunstenaar)
Egon Schiele
1915. Olieverf op doek, 180,2 x 110,1 cm
KUNSTMUSEUM DEN HAAG

‘De eerste keer dat ik het portret van  
Edith geschilderd door haar echtgenoot 
Egon Schiele zag, raakte ik betoverd…  
In haar gezicht is de liefde die Egon voor 
haar moet hebben gevoeld goed te zien. 
Wat een sensitieve, kwetsbare blik!’

René uit Amsterdam
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Er braken onzekere tijden aan en de Vereniging 
Rembrandt wilde haar leden en sympathisanten 
helpen deze het hoofd te bieden. Via een nieuws-
brief en sociale media riep zij hen op te laten 
weten naar welk kunstwerk uit een Nederlands 
museum zij nu het meest verlangen en waarom. 
De inzendingen zouden worden geplaatst op 
een speciaal daarvoor te maken pagina op de 
website van de Vereniging Rembrandt die elke 
week werd aangevuld en bijgewerkt. De ge-
dachte hierachter was dat zo te zien zou zijn 
wat een enorme bron van troost ons openbaar 
kunstbezit in moeilijke tijden kan zijn.

De oproep had het gewenste effect. Al in de 
eerste week ontving de redactie bijna vijftig in-
zendingen en daarvan was de ene nog mooier 
dan de ander. Bekende en minder bekende 
kunstwerken kwamen voorbij, meer dan eens 
begeleid door een persoonlijk verhaal. Wat uit 
die verhalen kon worden afgeleid was dat kunst-
werken vaak worden beschouwd als vrienden 
die zo nu en dan worden opgezocht. Zo stopte 
Bert uit Sneek in de periode dat hij in Duitsland 
werkte regelmatig bij Museum Arnhem enkel en 
alleen om Jan Mankes’ geschilderde uitzicht 
vanuit zijn atelier in Eerbeek te zien. Na het ver-
laten van het museum kon hij dan weer ‘ver-
kwikt aan het werk’. 

Dierbare herinneringen
Wat ook uit de vele inzendingen bleek, is dat een 
kunstwerk ons lang niet alleen bijblijft vanwege 
zijn visuele kracht. Minstens zo vaak komt het 
door een dierbare herinnering die het werk op-
roept. Zo staat De tuin van Jacobus van Looy 
in Teylers Museum gegrift in het geheugen van 
Maria uit Velp, omdat zij bij de eerste kennis-
making met dit schilderij in gedachten werd mee-
genomen naar de tuin uit haar jeugd, waarin 
haar moeder de prachtigste boeketten plukte. 

In een enkel geval zijn het ook de omstandig-
heden waaronder een kunstwerk voor het eerst 
werd gezien, die ervoor zorgen dat het nooit 
meer wordt vergeten. Zo moest Rose Marie uit 
Bilthoven bij de vraag welk werk zij nu het meest 
miste denken aan Rembrandts Joodse bruidje, 
omdat zij dit schilderij voor het eerst zag met haar 
oudtante na de bevrijding in 1945. Zij was toen 
zeven jaar en had bij die tante onder gedoken 
gezeten.

De vele ontroerende inzendingen voor de actie 
‘Kunst die je bijblijft’ gaven de redactie van de 
Vereniging Rembrandt energie. En die had zij 

Compositie 10 in zwart wit
Piet Mondriaan
1915. Olieverf op doek,  
85,5 x 108,5 cm
KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM, OTTERLO

‘Wat ik zo boeiend vind aan dit werk is het 
ritme van de golven en hoe zij veranderen 
als ze bij de pier aankomen. Net als naar 
de zee zelf kan ik hier uren naar kijken.’ 

 Karien uit Doorn

Een paar tempelwachters
Maker onbekend (Japan)
14de eeuw. Hout, gepolychromeerd,  
H 220 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Aangekocht met steun van de Vereniging 

Rembrandt (mede dankzij het Prins Bernhard 

Cultuurfonds), de BankGiro Loterij, het  

M.J. Drabbe Fonds/Rijksmuseum Fonds en de 

Mondriaan Stichting

‘Deze twee magistrale, meer dan manshoge 
tempelwachters zijn mijn onovertroffen 
favorieten. De beelden staan voor mij  
symbool voor de onmetelijke waarde van 
kunst die met alle mogelijke middelen 
bewaakt moet worden.’

René uit Apeldoorn
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nodig ook, want zij had beloofd elke week een 
ingezonden kunstwerk uit te lichten. Dat deed zij 
uiteindelijk tien keer, want elf weken na het begin 
van de actie heropenden de musea voorzichtig 
hun deuren en mochten de inzenders het door 
hen zo gemiste kunstwerk weer in het echt gaan 
zien. Daarna konden wij ons gaan richten op een 
vervolgactie, die musea in staat stelt in de eerste 
maanden na de heropening de kracht van hun 
eigen collectie te laten zien (zie pp. 2-3). Dit alles 
met een gesterkt geloof in ons gezamenlijk 
kunst bezit, en daarvoor willen wij alle inzenders 
van ‘Kunst die je bijblijft’ nogmaals hartelijk 
danken. 

Hilbert Lootsma is kunsthistoricus en medewerker  

van de Vereniging Rembrandt

Meest gemist
Voor de actie ‘Kunst die je bijblijft’ hebben een 
kleine 200 liefhebbers een keuze ingezonden. 
Met respectievelijk acht en tien inzendingen 
waren Vermeers Gezicht op Delft en Rembrandts 
Joodse bruidje met afstand de meest favoriete 
kunstwerken. Moet hun populariteit uitsluitend 
worden verklaard door hun uitzonderlijke schoon-
heid of is hier meer aan de hand? In de periode 
van de actie werd ons op het hart gedrukt zo 
veel mogelijk binnen en uit de buurt van anderen 
te blijven. Is het dan niet opvallend dat de twee 
meest ingezonden kunstwerken een schijn baar 
onbereikbare stad en een liefdevolle aanraking 
laten zien? 

Gezicht op Delft
Johannes Vermeer
1660-61. Olieverf op doek, 96,5 x 115,7 cm
MAURITSHUIS, DEN HAAG

Isaak en Rebekka (‘Het joodse bruidje’)
Rembrandt
1665-69. Olieverf op doek, 121,5 x 166,5 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM 

‘De stad weerspiegeld in het water, de wolken 
boven de stad, de daken die het licht weerkaatsen. 
Het mooiste schilderij van Nederland.’

Arie Pieter uit Delft

‘Geeft troost in deze barre tijden.’
Jacqueline uit Middelaar
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Denkraam
WIM PIJBES

Terwijl de wereld gebukt gaat onder 
de gevolgen van COVID-19 worden 
cultureel erfgoed en musea grondig 
door de wasstraat gehaald. In een 
paar maanden tijd zijn de historische 
canon, de legitimering van koloniale 
beelden in de buitenruimte, de subsi-
dies aan musea, en zelfs de definitie 
van het begrip museum radicaal 
herzien. Deze acute vernieuwings-
drang, ten tijde van grote financiële 
onzekerheid, doet het museale bestel 
op zijn grondvesten trillen. Hier wordt 
onherstelbaar verbeterd, zou Gerrit 
Komrij zeggen. 

Nieuw wordt vaak overschat en bij 
overhaaste verandering verdwijnt het 
spreekwoordelijke kind met het bad-
water. Ik moest daaraan denken toen 
ik las over het International Council of 
Museums (ICOM), dat de definitie van 
het museum wil vernieuwen. In het voor-
 stel, dat het voorlopig niet gehaald heeft, 
zijn musea voortaan democra tising,  
inclusive and polyphonic spaces for 
critical dialogue about the pasts and 
the futures. Ik heb daar niets op tegen 
maar wat heb ik daaraan als ik voor 
een Vermeer of een Picasso sta? Wat is 
er mis met het aloude credo, als muur-
tekst in het British Museum gebeiteld: 
to wonder and to explore? Of het nog 
steeds ijzersterke motto, destijds geijkt 
door Ronald de Leeuw, als leidend 
principe voor de herinrichting van het 
Rijksmuseum ‘besef van tijd, gevoel 
voor schoonheid’?

Musea moeten uitkijken zich niet te 
laten slachtofferen door nieuwlichterij, 
de politieke waan van de dag of heftige 
emoties die plotseling de actualiteit be-
palen. Misschien is ‘nieuws’ wel precies 
het tegenovergestelde van ‘museum’. 
En misschien moeten we daarom ook 
wel zorgen dat die twee zo ver mogelijk 

bij elkaar uit de buurt blijven. Zeker  
in tijden waarin het nieuws met een  
samenleving aan de haal gaat en hals-
overkop de waan van de dag regeert. 
Nieuws is namelijk een monster dat 
zichzelf voortdurend voedt, want anders 
is er op een dag geen nieuws meer.

Zo wordt, wanneer we niet oppassen, 
in Rotterdam het stadsmuseum opge-
doekt. De Rotterdamse Raad voor Kunst 
en Cultuur stelde in zijn wijsheid vast 
dat Museum Rotterdam ‘niet meer zorgt 
voor de reuring die past bij een stads-
museum’. Wat de gemeentelijke advies-
raad bedoelt met reuring die past bij 
een stadsmuseum legt ze gelukkig zelf 
uit. De Raad denkt aan ‘actuele maat-
schappelijke thema’s, zoals de rol van 
het koloniale verleden, klimaat en  
milieu.’ En ‘Digital curation is een be-
langrijk aandachtspunt in de nieuwe 
manier van werken’. Bij zo’n advies 
denk ik aan de waarschuwende woor-
den van Erasmus over hoe de moraal 
en maatschappelijke stemming worden 
beïnvloed door de waan van de dag en 
wat hij noemt, ‘de dwaze mode’. En over 
nieuw schreef de Rotterdamse denker 
dat een ei niet slimmer moet willen zijn 
dan een kip. En zo is het. 

 

Onherstelbaar verbeterd

Portret van Erasmus
Albrecht Dürer
1526. Gravure, 240 x 193 mm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM
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Ook grote tentoonstellingen zijn nu 
niet goed mogelijk. Maar dat heeft 
ook zijn mooie kanten, want de 
vraag naar wat er nu weer in het 
Mauritshuis is te zien, hoeft niet te 
worden gesteld. Dat is: Vermeers 
Gezicht op Delft. Ook voor u, die niet 
in Tokio of Rome woont, maar ge-
woon in Groningen of in Den Haag. 

De Vereniging Rembrandt heeft 
de musea altijd geholpen te verza-
melen, omdat zij gelooft dat hun  
betekenis berust op de kwaliteit en 
zichtbaarheid van hun collecties.  
En nu de programmering van de 
musea moest worden heroverwogen, 
nodigde zij hen in april uit een voor-
stel te doen voor een kleine tentoon-
stelling rond één of enkele kunstwer-
ken of voorwerpen van toegepaste 
kunst uit eigen bezit. Goedgekeurde 
voorstellen, uit te voeren binnen  
vier maanden na heropening van 
het aanvragende museum, zouden  
door de Vereniging met maximaal 
€ 10.000 worden gesteund. Een aan-

De crisis 
benut 

De sluiting van de musea tijdens de 
coronacrisis is hard aangekomen.  
De meeste instellingen bleven goed 
zichtbaar op internet, maar dat kon 
de ervaring van een museumbezoek 
niet vervangen. Het zien van een  
origineel, de beleving van materiaal 
en volume en het licht dat erop valt, 
de plaats in de ruimte en de context 
ook: dat valt allemaal weg op het 
scherm met zijn gladde plaatjes. 
Gelukkig dus dat wij nu weer door 
de musea kunnen lopen, al moeten 
wij daartoe een tijd reserveren en al 
wordt ons gevraagd een beetje afstand 
van elkaar te houden.

PETER HECHT

Bijzondere  
aandacht voor onze 
museumcollecties

Vase femme
Pablo Picasso
1954. Aardewerk,  
H 25 cm
DESIGN MUSEUM

DEN BOSCH

Aangekocht met steun 
van de Vereniging 
Rembrandt in 1986
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met het organiseren van evenemen-
ten, dat ze hun collecties niet of 
nauwelijks meer laten zien. Het Design 
Museum Den Bosch wordt alleen 
nog maar voor tentoonstellingen  
gebruikt; zijn verzameling moderne 
kunstenaarskeramiek en sieraden van 
na 1945 reist. Blijkens de aanvraag 
van het museum klagen bezoekers 
daar wel eens over. De directie rea-
geert daar nu op en wil binnenkort 
weer een kleine keuze uit de collectie 
tonen. Twee bijzondere stukken, van 
Kenneth Price en van Picasso, allebei 
met steun van de Vereniging Rem-
brandt verworven, zullen daarbij 
worden uitgelicht. En wie haar straks 
ziet, zal ook begrijpen dat Picasso’s 
vroege Vase femme uit 1954 menigeen 
was bijgebleven. De kunstenaar  
was in de zeventig toen hij keramiek 
begon te maken en spelenderwijs de 
grenzen van dat medium verlegde. 

Zulke hernieuwde aandacht voor 
de rijkdom van de eigen collecties is 
precies waarop het bestuur van de 

Vereniging Rembrandt had gehoopt 
toen zij de musea uitnodigde om 
presentaties rond één of meer bij-
zondere objecten uit eigen bezit te 
maken – zoals een om zijn kwetsbaar-
heid zelden of nooit eerder getoonde, 
enorme sprei uit India in Kasteel 
Amerongen, de Vase femme van 
Picasso, maar ook een vroeg 15de-
eeuws paneel uit het depot van het 
Catharijneconvent in Utrecht, waar-
van de presentatie meteen zal worden 
aangegrepen om te laten zien dat 
het dringend moet worden geres-
taureerd. En bij al die stukken hoort 
een verhaal. 

In het Nationaal Glasmuseum 
Leerdam zal om die reden bijzondere 
aandacht worden geschonken aan 
een glazen koekjesdoos uit 1934. Het 
was als ontwerp bijna even succesvol 
als het zogenaamde gildeglas van 
Copier en is 55 jaar lang geprodu-
ceerd. Het verhaal erbij vertelt over 
zijn ontwerper Boon, die vanaf zijn 
dertiende in de glasfabriek werkte en 

vraag moest op één A4tje passen en 
ingediend worden voor 30 mei. De 
beoordeling vond in de eerste week 
van juni plaats. De Vereniging ver-
wachtte een stuk of twintig plannen.

Het werden er 64. Gelukkig had 
de Turing Foundation zich vrijwel 
onmiddellijk als bondgenoot van de 
Vereniging voor dit initiatief gemeld 
en bood zij aan de beschikbaar ge-
stelde € 150.000 te verdubbelen.  
De jury meende dat maar liefst 45 
aanvragen zouden moeten worden 
gehonoreerd en vroeg daarom ook 
om meer dan drie ton. De besturen 
van de Vereniging Rembrandt en de 
Turing Foundation namen dat advies 
over en deelden ook de extra kosten. 
Sneller, efficiënter en met meer plezier 
heb ik zelden een groep gelijkgestem-
den zien werken. 

Het idee werd opgepikt door musea 
uit het hele land, en de objecten die 
werden voorgedragen om te worden 
uitgelicht variëren van de Romeinse 
sarcofaag van Simpelveld in Leiden 
tot enkele mondkapjes van couturier 
Yamuna Forzani die het Textiel-
museum in Tilburg heeft gekocht. 
Soms was een recente restauratie de 
aanleiding om een stuk onder de aan-
dacht te willen brengen, soms ging 
het om een aanwinst die nog niet 
eerder was getoond of om een min of 
meer vergeten werk dat het verdiende 
uit het depot te worden ge haald. 
Vaak werd ook de gelegenheid aan-
gegrepen om aan de hand van één 
of enkele stukken het museum in zijn 
geheel onder de aandacht te bren-
gen – zoals met de ontwerpen van 
Michel de Klerk voor de Nederlandse 
posterijen in Museum Het Schip in 
Amsterdam.

Van Picasso tot Boon
De breedte van de collecties en de 
landelijke spreiding  van onze musea 
zijn een geluk en een wonder. Maar 
soms hebben instellingen het zo druk 

Koekjesdoos 
Jacques Boon
1934. Glas,  
H 12 cm, D 21 cm
NATIONAAL 

GLASMUSEUM, 

LEERDAM
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er eindigde als hoofd van de teken-
kamer, maar ook over de Hollandse 
gewoonte van het koekje bij de thee. 
Eenmaal uitgelicht en van context 
voorzien, wordt zo’n doosje een ding 
om nooit te vergeten.

Van Groningen tot Maastricht 
Zoals gezegd kan een voltooide of 
gewenste restauratie de aanleiding 
vormen om een object eens zorgvul-
dig te laten zien, en dat doet ook het 
Groninger Museum met de kast die 
Hendrik Werkman in 1943 heeft be-
schilderd voor dominee Henkels, zijn 
vriend uit het verzet. Andere musea 
grijpen de gelegenheid juist aan om 
een nieuwe aanwinst aan hun bezoe-
kers voor te stellen: in Maastricht is dat 
een recente installatie van de zwarte 
Amerikaan Kahlil Joseph, op de 
Biënnale van 2019 gekocht, in Laren 
een schilderij van Max Lieber mann, in 
datzelfde jaar aan het Singer Museum 
geschonken. Delft toont drie werken 
van Michiel van Mierevelt, waarvan er 

twee pas onlangs aan de verzameling 
werden toegevoegd.

Weer andere musea nodigen uit 
tot een bezoek waarbij iets bijzonders 
wordt getoond in samenhang met 
zijn omgeving: een presentatie van 
romantische landschappen in Museum 
Het Valkhof in Nijmegen wordt aan-
geboden met een wandeling door het 
gebied dat hun makers inspireerde. 

In duizend woorden 45 plannen 
noemen heeft geen zin. U moet er  
zelf op uit ! 

Peter Hecht is emeritus hoogleraar 

kunstgeschiedenis aan de Universiteit 

Utrecht en bestuurslid en fellow van  

de Vereniging Rembrandt

Portret van de kunstenaar 
terwijl hij zijn kleinzoon 
Jacob Willemsz Delff II 
schildert 
Michiel van Mierevelt
ca. 1640-41. Olieverf op paneel, 
87 x 66,5 cm
MUSEUM PRINSENHOF DELFT

(permanente bruikleen van de 
Staat sinds 2019)  
 

De ark van Noach, 
paneel uit de kast voor  
dominee Henkels
Hendrik Nicolaas Werkman
1943. Olieverf op triplex,  
26 x 40 cm
GRONINGER MUSEUM

De kast is aangekocht met steun  
van de Vereniging Rembrandt 
(mede dankzij haar E.A. en  
C.M. Alkema-Hilbrands Fonds), 
de BankGiro Loterij, de Stichting 
Beringer Hazewinkel, de Stichting 
J.B. Scholtenfonds en de 
Stichting H.S. Kammingafonds, 
de Groninger Museum Salon,  
de Vereniging Vrienden van het 
Groninger Museum en Han 
Leutscher-Hazelhoff ter nage- 
dach tenis aan Dick Leutscher  
in 2017

          Zie voor een overzicht  
van alle presentaties in het kader 
van de actie ‘De kracht van onze 
Nederlandse collecties’: 
www.verenigingrembrandt.nl



Dit najaar organiseren het 
Rijksmuseum en het Nederlands 

Fotomuseum een tentoonstelling in 
Amsterdam naar aanleiding van hun 

gezamenlijke aankoop van de 
nalatenschap van Ed van der Elsken. 

Het sterke punt van deze nalatenschap 
is het ‘werkkarakter’: behalve 
afdrukvarianten, dummies en 

contactvellen zijn er ook vele foto’s met 
notities van Van der Elsken. Hierdoor 

kunnen we de fotograaf beter dan ooit 
volgen in zijn artistieke keuzes.

NIEUWE AANWINST

Collectie fotomateriaal 
Ed van der Elsken
1948-90. Diverse technieken
Bijdrage: € 296.700, waarvan € 50.000  
uit het Themafonds Fotografie en Video 
en € 30.000 uit het Dura Kunstfonds
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM/ 

NEDERLANDS FOTOMUSEUM, ROTTERDAM

De collectie is voor een groot deel geschonken 

door Anneke Hilhorst en deels aangekocht met 

steun van de Vereniging Rembrandt (mede dankzij 

haar Themafonds Fotografie en Video en haar 

Dura Kunstfonds), het Mondriaan Fonds, deel-

nemers van de BankGiro Loterij, Paul Huf Fonds/

Rijksmuseum Fonds en het Marque Joosten en 

Eduard Planting Fonds/Rijksmuseum Fonds.

Ed van der  
Elsken

De artistieke 
nalatenschap van

Chez Moireau, Rue du  
Four, Parijs uit het fotoboek  
Een liefdesgeschiedenis in Saint 
Germain des Prés
Ed van der Elsken
vóór 1956. Ontwikkelgelatinezilverdruk
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM



In 2019 kregen het Rijksmuseum en het Nederlands 
Fotomuseum de kans de nalatenschap van Ed van der 
Elsken te verwerven.1 Sinds zijn overlijden in 1990 had 
zijn weduwe Anneke Hilhorst zich daarover ontfermd 
en de duizenden foto’s bewaard en beheerd. Van der 
Elsken geldt als een van de belangrijkste naoorlogse 
Nederlandse fotografen. Hij verwierf ook internationaal 
faam, met name dankzij zijn fotoboeken Een liefdesge-
schiedenis in Saint Germain des Prés (1956) en Sweet Life 
(1966). Aan dat laatste boek, de neerslag van de wereld
reis die hij in 195960 maakte, werkte hij jarenlang. 
Hij ontwierp dat boek en bepaalde de layout – zoals dat 
gebruikelijk was in het analoge tijdperk – met behulp 
van met de hand afgedrukte foto’s. Hij experimenteerde 
daarbij met de beeldkeuze (welke foto wel, welke uit
eindelijk toch niet in het boek opnemen?), het formaat 
van de foto’s, de volgorde, en de combinatie van twee 
of meer foto’s bij elkaar op één pagina.

Zulke ontwerpen (dummies) zijn lang niet altijd be
waard gebleven, maar ze zijn belangrijk, juist doordat 
ze zicht bieden op de fase voorafgaand aan publicatie 
van de definitieve versie, de fase dus waarin de foto

graaf nog aan het experimenteren en nadenken was. 
Juist bij Van der Elsken zijn de dummies belangrijk: hij 
deed zélf de vormgeving van Sweet Life in plaats van dat 
over te laten aan een vormgever. Dat was in die jaren 
niet vanzelfsprekend. Op één na waren deze dummies 
al in een openbare collectie beland, de Universitaire 
Bibliotheken Leiden, maar het was bekend dat er nog 
een versie, met vierkante foto’s, in de nalatenschap 
aanwezig was.2 Met het verwerven van deze dummy 
voor Sweet Life is nu ook deze ontbrekende schakel 
veiliggesteld. 

BREED VERZAMELD

Foto’s van Van der Elsken zijn sinds jaar en dag verspreid 
over verschillende Nederlandse instellingen. Zo gaat 
het nu eenmaal met fotografen van wie iedereen de  
betekenis inziet. Belangrijke substantiële groepen zijn te 
vinden bij het Stedelijk Museum, het Nationaal Archief, 
het Stadsarchief Amsterdam, de UB Leiden, het Neder
lands Fotomuseum en het Rijksmuseum. Laatstgenoemd 
museum gaf Van der Elsken in 1980 opdracht om samen 
met Pieter Boersma de Nederlandse omroepwereld te 
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Portret van twee Zuid-Afrikanen, 1959  
(spread uit de dummy van het fotoboek Sweet Life)
Ed van der Elsken
vóór 1966. Twee aan elkaar gemonteerde  
ontwikkelgelatinezilverdrukken
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Contactvel Een liefdesgeschiedenis 
in Saint Germain des Prés
Ed van der Elsken
vóór 1956. Ontwikkelgelatinezilverdrukken op karton
NEDERLANDS FOTOMUSEUM, ROTTERDAM
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fotograferen en één van zijn conservatoren kocht nog 
bij Van der Elskens leven foto’s van hem, die tegen
woordig bij het Stedelijk Museum berusten. Ook de  
afgelopen jaren kocht het Rijksmuseum enkele malen 
foto’s van Van der Elsken. Bovendien schonken de 
NederlandsAmerikaanse verzamelaars Jan en Trish 
de Bont in 2017 veertien van zijn foto’s aan het Rijks. 
De kleine tentoonstelling die het museum een jaar 
later rondom die schenking maakte, was voor Anneke 
Hilhorst reden om te besluiten dat ze de nalatenschap 
dáár en bij het Nederlands Fotomuseum wilde onder
brengen. Bij het Nederlands Fotomuseum had ze al in 
de jaren negentig Van der Elskens complete negatieven 
en diaarchief ondergebracht, evenals zijn documenten
archief. De kleurendia’s zijn onlangs door het museum 
gerestaureerd, wat vorig jaar werd gevierd met de ten
toonstelling Lust for Life.

Een uiterst belangrijk onderdeel van de nalatenschap 
zijn de circa 3.000 contactvellen. Op een contactvel 
worden alle opnamen van één of meer filmrollen klein 
(1:1) afgedrukt. Zo kreeg en behield een fotograaf snel 
en gemakkelijk een goed overzicht van alle opnamen. 

Bovendien kon hij daarop allerlei aantekeningen en 
markeringen plaatsen. De contactvellen zijn daardoor 
een onmisbare schakel tussen de negatieven en de  
afdrukken. Dankzij de verwerving van de gehele  
nalatenschap kunnen die contactvellen nu herenigd 
worden met het negatievenarchief. Daarnaast neemt 
het Nederlands Fotomuseum circa 300 afdrukken uit 
de nalatenschap in beheer, met name uit zijn Parijse 
periode (begin jaren vijftig). Die sluiten mooi aan op 
de circa 500 afdrukken die het al zijn collectie heeft. 

AFDRUKVARIANTEN

Van der Elskens nalatenschap omvat werk uit alle  
periodes en van alle onderwerpen waarmee hij bekend 
werd: van vroeg werk uit Marseille (1949) tot werk dat 
hij in de jaren tachtig maakte in Japan en Korea, van 
foto’s die hij in de eerste helft van de jaren vijftig in 
Parijs maakte en waaruit hij putte voor Een liefdes- 
geschiedenis in Saint Germain des Prés, het boek waarmee 
hij doorbrak, tot opnamen die hij korte tijd later in 
Afrika maakte (in 1958 gepubliceerd in het fotoboek 
Bagara), van straatscènes die hij in zijn geboortestad 

Arbeider in Burutu, Nigeria, 1959
(spread uit de dummy van het fotoboek Sweet Life)
Ed van der Elsken
vóór 1966. Twee aan elkaar gemonteerde 
ontwikkelgelatinezilverdrukken 
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM
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Amsterdam vond tot scènes in en om het huis en van 
zijn eigen gezin, van foto’s die hij tijdens jazzconcerten 
maakte (daarbij een onbekend coverontwerp voor zijn 
fotoboek Jazz uit 1959) tot portretten van schrijvers en 
schilders. 

Al geldt Van der Elsken onbetwist tot de absolute top 
van de naoorlogse Nederlandse fotografie, het aantal 
afdrukken van zijn hand in openbaar Nederlands bezit 
was tot nu toe bescheiden, circa 2.500. Die foto’s zijn 
bovendien grotendeels selectieve keuzes uit zijn oeuvre. 
Ze geven onvolledig inzicht in Van der Elskens werk
wijze, overwegingen en keuzes. De verwerving van circa 
8.000 afdrukken en circa 3.000 contactvellen verandert 
dat. Dit is niet alleen maar een belangrijke kwantita
tieve aanvulling. Bij het doornemen van de gehele  
nalatenschap bleek onmiddellijk dat er ook kwalitatief 
belangrijke en interessante afdrukken en objecten aan
wezig waren, die ofwel onbekend waren of zo belang
rijk dat ze toegevoegd moesten worden aan het open
bare Nederlandse kunstbezit. Een belangrijke reden 
om de gehele nalatenschap te verwerven in plaats van 
alleen de krenten uit de pap te halen was dat er veel 
afdrukvarianten aanwezig zijn: afdrukken van één en 
hetzelfde negatief, afgedrukt op verschillende formaten 
en papiersoorten, met verschillende uitsnedes, de ene 
keer donkerder en ‘roetiger’ afgedrukt dan de andere 
keer. Dat laat zien dat een fotograaf voor verschillende 
doeleinden (publicatie in krant, tijdschrift of boek, 
tentoonstellingen, verkoop aan verzamelaars of insti
tuten) en in verschillende periodes tot verschillende 
beslissingen kwam. Het laat ook zien dat er niet altijd 
maar één ultieme druk is. Behalve die afdrukvarianten 
geven vooral ook de contactvellen veel beter inzicht in 
hoe Van der Elsken te werk ging. Zo maakte hij er aan
tekeningen op als ‘ja!’ en gaf hij gewenste uitsneden aan. 

Het ‘werkkarakter’ is het sterke punt van deze nala
tenschap: behalve afdrukvarianten, dummies en con
tactvellen zijn er ook uiteenlopende foto’s waarop Van 
der Elsken schreef, tekende of kraste. Meer dan ooit 
tevoren zijn we met deze nalatenschap in staat de foto
graaf aan het werk te zien en kunnen we nu nog over 
zijn schouder meekijken.

Het Nederlands Fotomuseum en het Rijksmuseum 
zullen de komende jaren de verworven foto’s beschrijven, 
digitaliseren en waar nodig restaureren, en bovendien 
tentoonstellen, publiceren en voor tentoonstellingen 
van anderen beschikbaar stellen. Het eerste resultaat is 
een gezamenlijke tentoonstelling in het Rijksmuseum 
komend najaar, waarin alle nadruk ligt op het werk
karakter van de foto’s uit de nalatenschap. 

Birgit Donker, directeur Nederlands Fotomuseum

Mattie Boom en Hans Rooseboom, conservatoren Rijksmuseum

Noten

1 De Vereniging Rem-
brandt (mede dankzij 
haar Themafonds 
Fotografie en Video en 
haar Dura Kunstfonds) 
verbond haar naam 
aan een selectie uit 
deze nalatenschap.

2 Zie het Bulletin  
van de Vereniging 
Rembrandt voorjaar 
2018, pp. 35-37.

Ata Kando, Parijs
Ed van der Elsken
ca. 1954. Ontwikkelgelatinezilverdruk
NEDERLANDS FOTOMUSEUM, ROTTERDAM

          De tentoonstelling Ed van 
der Elsken: Crazy World is te zien 
van 30 oktober 2020 tot en met 
10 januari 2021.
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De schrijfkist 
van Sichterman

In november vorig jaar kocht het 
Groninger Museum op een veiling 
van Christie’s in Londen een 
prachtige schrijfkist, rond 1740-44 
gemaakt aan de Coromandelkust 
van India. Wat deze kist zo begerens-
waardig maakte voor het museum, 
is dat deze is gemaakt in opdracht 
van de rijke Groninger VOC-dienaar 
Jan Albert Sichterman.
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Jan Albert Sichterman (16921764) 
doorliep een indrukwekkende loop
baan bij de Verenigde Oostindische 
Compagnie in de vestiging Hougly in 
Bengalen, ten noorden van Calcutta. 
Hij bekleedde verschillende functies 
totdat hij in 1734 directeur van de 
vestiging werd. Het leven in de Oost 
had beperkingen. Sichterman heeft 
zijn oudste kinderen voor hun 
 opvoeding al op zeer jonge leeftijd  
naar verwanten in Nederland  
gestuurd. 

Sichterman werd puissant rijk. 
Behalve producten van de  textiel  

nijverheid vormde ook de door
voer van opium een belangrijk 
handelsproduct van zijn standplaats. 
Zoals zoveel van zijn Europese 
tijdgenoten die hun fortuin in 
 andere continenten maakten, had 
hij meerdere Afrikaanse bedienden 
die via de slavenhandel naar Azië 
zijn vervoerd. Enkelen kwamen 
later mee naar Groningen, onder 
wie ‘Klaasje’, die werd benoemd in 
zijn testament. 

Sichterman keerde in 1745 als 
admiraal van de retourvloot van 
de VOC terug in Groningen om aan 

NIEUWE AANWINST

Schrijfkist
India, Coromandelkust
ca. 1740-44. Ebbenhout, ivoorinleg, 
zilverbeslag, koper, glas. B 63,5 D 43 H 14 cm 
Bijdrage: € 31.738, waarvan € 5.000 uit 
het Groninger Fonds en € 5.000 uit het 
Themafonds Toegepaste kunst en Design
GRONINGER MUSEUM 

Aangekocht met steun van de Vereniging  

Rembrandt (mede dankzij haar Groninger Fonds, 

haar Thema fonds Toegepaste kunst en Design en  

een particulier) 
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de Ossenmarkt een immens huis  
te betrekken waarin hij ook zijn 
kunst verzameling onderbracht.  
In aanvulling op de vele kunstvoor
werpen en rariteiten die hij uit 
Azië had meegenomen, bouwde hij 
een verzameling op van meer dan 
400 schilderijen van Hollandse 
meesters uit de 17de en 18de eeuw. 
Naast dit grote huis liet hij het  
buitenverblijf Woellust in Veen
dam bouwen. In 1764 overleed 
Sichterman, waarna zijn huis,  
buiten en verzamelingen moesten 
worden verkocht.

In de veilingcatalogus uit 1764 
waarin Sichtermans kunstschatten 
zijn beschreven, wordt ‘Een uit
muntend Schryfkistje, zynde van 
buiten allerkonstigt doorwerkt 
Ivoir’ vermeld, met nog twee soort
gelijke kistjes.1 Er is uit de veiling 
ook door familieleden gekocht en 
vermoedelijk is de nieuwe aankoop 
een van deze drie schrijfkistjes.  
De laatste eigenaar van de nu ver

worven kist was een nazaat van 
Sichterman. Deze familietak bezat 
oorspronkelijk nog een tweede, 
soortgelijke kist, die door een 
 dief stal is verdwenen en later zwaar 
gerestaureerd weer is op gedoken. 

EEKHOORN

De rechthoekige kist in het 
Groninger Museum is gemaakt  
van ebbenhout met zilverbeslag. 
Hij is ingelegd met ivoor in een 
 patroon van bloemen. Midden op 
de bovenkant bevindt zich een 
ovaal met het familiewapen van de 
familie Sichterman, met als wapen
figuur de eekhoorn. Het binnen
werk bestaat aan de beide zijkanten 
en aan de achterkant uit een smal 
vak met onder elk vak een laatje 
met een ivoren knop. De vakken 
aan de zijkant zijn afgesloten met 
een klep, gedecoreerd met een 
bloemrank in ivoor. Het rechter vak 
is korter omdat aan de uiteinden 
ruimte is voor een zilveren zand

strooier – voor het absorberen van 
overtollige inkt op een beschreven 
blad – en een inktpot met zilveren 
deksel.

COROMANDELKUST

Er zijn enkele andere van dit soort 
kisten met familiewapens van  
VOCbestuurders bewaard gebleven. 
Twee ebbenhouten kisten met  
een identieke vorm van decoratie 
dragen de wapens van Jan van 
Oordt (17011775) en van Galenus 
Mersen (17051750).2 De laatste 
werkte in Masulipatnam (Machili
patnam) en eindigde zijn loopbaan 
daar als directeur van de VOC
vestiging. Het Rijksmuseum heeft 
een kist van rood tropisch hout 
met hetzelfde inlegwerk met het 
wapen van George Tammo Falck 
(17141793), die vanaf 1738 een 
aantal jaren gestationeerd was aan 
de Coromandelkust.

Recent is betoogd dat deze 
schrijfk isten niet zoals doorgaans 

Portret van Jan Albert 
Sichterman met twee zonen
Philip van Dijk
1745. Olieverf op doek,  
148,5 x 117 cm
GRONINGER MUSEUM

Aangekocht met steun van de 
 Vereniging Rembrandt (mede 
dankzij het Prins Bernhard Fonds), 
de Commissie van  Spijsuitdeling  
en het J.B.  Scholtenfonds in 1992

Koffiekan met het wapen 
van Sichterman
China
1731-35. Porselein, H 31 cm
GRONINGER MUSEUM

Schotel en kop met het wapen  
van Sichterman
China
1735-44. Porselein, H 4,9 cm 
GRONINGER MUSEUM

Aangekocht met steun van de  
Vereniging Rembrandt in 1899 
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Noten

1 Catalogus van een fraay 
cabinet konstige en playsante 
schilderijen van de voornaamste 
en beroemste meesters…  
veil.cat. Groningen (Rudolph 
van Groenenburgh), 20 augus-
tus 1764, pp. 20-21, nrs. 8-10.

2  J. Veenendaal, ‘De herkomst 
van documentenkisten met 
 Nederlandse heraldische wapens 
van hoge VOC-functionarissen 
in Azië’, Aziatische Kunst 49 
(2019), 1, pp. 52-60.

3 E. Knol, ‘Voor Groningen ver-
worven in 2018’, Stad & Lande 
28 (2019), 1, pp. 3-8.
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 Groningen, Groningen 1995.

wordt verondersteld in Vizaga
patnam zijn gemaakt, waar de 
Engelsen hun handelspost hadden, 
maar in Masulipatnam, waar een 
handelspost van de VOC was. Een 
andere mogelijkheid is dat ze uit 
Bimilipatnam (Bheemunipatnam) 
komen, want ook daar was een 
handelspost van de VOC. 

SCHAKING

Sichterman liet naast de ebben
houten kisten nog twee vergelijk
bare kisten maken met hetzelfde 
soort inlegwerk van ivoor in rood 
hout met koperbeslag, de ene met 
de wapens Sichterman en Alberda, 
de andere met alleen het wapen 
Alberda. De eerste kist was bestemd 
voor zijn oudste zoon Antony Ewout 
en diens vrouw Josina Petronella 
Alberda, en de tweede voor haar 
familie. Het echtpaar was op 5 janu
ari 1743 getrouwd. Dat huwelijk 
sprak niet vanzelf want Josina was 
een adellijke vrouw, dochter van 

de heer van Rensuma in Uithuizer
meeden. Zij huwde behoorlijk 
 beneden haar stand. Sichterman 
junior had dit door schaking weten 
af te dwingen.3 Vader Sichterman 
hoorde dit nieuws in het najaar 
van 1743 en begreep dat hij bij de 
schoonfamilie van zijn zoon wat 
had goed te maken. Hij bestelde 
een prachtige sitsen doek met 
wapen en spiegelmonogram van 
zijn schoondochter en voor haar 
familie een schrijfkist. Die vererfde 
binnen de familie Alberda en is 
sinds 1951 een van de topstukken 
van de Menkemaborg in Uithuizen. 
Sichterman vertrok op 25 maart 
1744 uit Bengalen naar Batavia, om  
24 oktober 1744 naar Nederland  
te gaan. Hij moet de sits en kisten 
met het wapen Alberda dus hebben 
besteld tussen eind 1743 en het  
najaar van 1744. De ebbenhouten  
kisten met zijn eigen wapen had 
Sichterman mogelijk al enkele 
jaren eerder  besteld.

SICHTERMANIANA

Het Groninger Museum heeft een 
grote verzameling voorwerpen  
uit de collectie van Sichterman, 
waarvan porselein en schilderijen 
de hoofdmoot vormen. In 2014 
maakte deze collectie met stukken 
uit privébezit deel uit van een 
grote expositie. Inmiddels is de 
museumcollectie verder verrijkt 
met meerdere nieuwe objecten 
waaraan nu een uitmuntende 
schrijfkist met ‘allerkonstigst  
doorwerkt Ivoir’ is toegevoegd. 

Egge Knol

Conservator Groninger Museum

Met dank aan Jan Veenendaal,  

Guus Roëll, Jan van Campen, Ebeltje 

Hartkamp-Jonxis en Christiaan Jörg 

voor de discussie over schrijfkisten en 

de wapensitsen uit de Coromandelkust.

De schrijfkist in  
gesloten toestand
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Al twintig jaar schitterde 
de zilveren, met kameleons 
versierde bokaal als bruik-
leen in het Nederlands 
Zilvermuseum. Dankzij de 
Vereniging Rembrandt kon 
het museum dit pronkstuk 
recent aankopen. 

Blikvanger 
op de beurs 
van 1919 

NIEUWE AANWINST

Bokaal met kameleons en groene stenen
Johan Coenraad Altorf, toegeschreven aan 
(ontwerp); J.M. van Kempen, Voorschoten 
(uitvoering)
1918 (gekeurd in 1919). Zilver, H 39,5 cm
Bijdrage: € 22.500, waarvan € 12.500  
uit het Themafonds Zilver
NEDERLANDS ZILVERMUSEUM, SCHOONHOVEN

Aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt 

(mede dankzij haar Themafonds Zilver) en legaten 

geschonken aan het Nederlands Zilvermuseum
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De bokaal uit de zilverfabriek van J.M. van Kempen  
& Zonen in Voorschoten is een uniek stuk. Een van de 
weinige voorbeelden van groot zilver uit het tweede 
decennium van de 20ste eeuw, op moderne wijze 
vormgegeven met een versiering van streng gestileerde 
kameleons die de bokaal een krachtige uitstraling geven. 
Gezien de overeenkomsten met het werk van de bekende 
kunstenaar Joseph Mendes da Costa (18631939) werd 
gedacht dat hij de ontwerper was. Vermoedelijk was  
dit echter de beeldhouwer Johan Coenraad Altorf 
(18761955). Altorf heeft blijkens correspondentie in 
het bedrijfsarchief voor Van Kempen gewerkt en maakte 
dierfiguren die sterk verwant zijn aan de  kameleons  
op de bokaal. Deze gestileerde, uit kubistische vlakjes 
gevormde dierfiguren werden doorgaans uit gevoerd in 
hout, steen, ivoor, brons en keramiek. Zijn beeldhouw
werk is nog veel te zien in gevels van Haagse gebouwen 
en vertegenwoordigd in collecties van verschillende 
Nederlandse musea. 

Een vernieuwend ontwerp
Bijzonder aan de bokaal is dat hij deels met de hand, 
deels machinaal is vervaardigd. Mogelijk was de gedachte 
hierachter dat hij bij commercieel succes makkelijker 
reproduceerbaar zou zijn. Het siervoorwerp is in 1918 
gemaakt, maar pas in 1919 van de jaarletter J voorzien. 
In dat jaar is de bokaal geëxposeerd op de Jaarbeurs in 
Utrecht, waar het een van de blikvangers moet zijn ge
weest. In de collectie van het Zilvermuseum bevonden 
zich reeds twee bronzen plastieken van kameleons, 
identiek aan de zilveren kameleons op de bokaal. 

De bokaal stamt uit een periode waarin de zilver
fabriek van J.M. van Kempen & Zonen een nieuwe koers 
inzette om nieuwe markten aan te boren. In samen
werking met kunstenaars, die doorgaans in andere 
 materialen werkten, werden vernieuwende ontwerpen 

gemaakt. De bokaal markeert tevens de fusie van Van 
Kempen met de zilverfabriek C.J. Begeer en de juwelen
fabrikant Jac. Vos in 1919.

Historische bedrijfscollectie
Het hart van de collectie van het Nederlands Zilver
museum Schoonhoven wordt gevormd door de in  
2009 aangekochte historische zilvercollectie van de 
Zilverfabriek Koninklijke Van Kempen en Begeer bij de 
verkoop van dat bedrijf aan de Porceleyne Fles. De nu 
verworven bokaal stamt uit de oude bedrijfscollectie 
en werd in 1999 geveild als topstuk uit de collectie  
van mr. S.A.C. Begeer. Hij maakt al geruime tijd als 
bruikleen deel uit van de collectie van het Nederlands 
Zilvermuseum Schoonhoven. Met deze aankoop heeft het 
museum dit voor de verzameling zo wezenlijke onder
deel dus blijvend toegevoegd aan de vaste presentatie. 

Marcel Teheux

Directeur Nederlands Zilvermuseum
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Bronnen  
 
A. Krekel-Aalberse, Nederlands 
Zilver 1895-1935. Van Art 
Nouveau tot modernisme, 
Amersfoort 2011, p. 96.
Website RKD: http://zilvertop100.
rkdmonographs.nl/thema-3- 
specials/inzoomen-2-bokalen  

Kameleon
Johan Coenraad Altorf, 
toegeschreven aan
ca. 1918. Brons, H 3,5 cm
NEDERLANDS ZILVERMUSEUM, 

SCHOONHOVEN
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Kameleon
Johan Coenraad Altorf, 
toegeschreven aan
ca. 1918. Brons, L 8,2 cm
NEDERLANDS ZILVERMUSEUM, 

SCHOONHOVEN
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PETER HECHT

Een les die niet 
veroudert:  
de Meester van 
Alkmaar, 1504

Religieuze kunst uit de Noordelijke 
Nederlanden van voor de Beelden
storm is zeldzaam. Ook als zij 
het geweld van het gepeupel had 
over leefd, werd zij na de machts
overname door de calvinisten uit 
de kerken verwijderd en veel ging 
toen alsnog verloren. Maar sommige 
stukken werden ook verkocht of 
om hun kunstwaarde apart gezet en 
voortaan op het stadhuis bewaard. 
Dat is zelfs het begin van ons open
baar kunstbezit.

Andere werken werden teruggegeven aan 
hun schenkers, die vervolgens de portretten 
van hun voorouders eruit lieten zagen of 
snijden. De rest kon weg. Met de panelen 
met De zeven werken van barmhartigheid 
ging het anders: zij werden wel beschadigd, 
maar bleven tot 1917 in de Grote Kerk in 
Alkmaar hangen. Toen werden zij te koop 
aangeboden. Het Rijksmuseum was geïn-
teresseerd en de Vereniging Rembrandt 
maakte de aankoop mogelijk. Zij was er 
bovendien gelukkig mee dat de opbrengst 
door het kerkbestuur werd bestemd om 
een deel van de restauratie van de Grote 
Kerk mee te betalen, want zo diende deze 
aankoop ‘een dubbel nationaal belang.’ 

Voor het museum paste de aankoop  
bij een beleid dat erop was gericht de  
verzameling Noord-Nederlandse schil-
derkunst al ruim voor het begin van de  
onafhankelijkheidsstrijd te laten beginnen. 
En wie er niet op verdacht is, zal het mis-
schien nooit zijn opgevallen, maar voor 
Van Eyck en Pieter Bruegel moeten wij 
naar Rotter dam, net als voor Rubens. Het 
Rijksmuseum verzamelt de schilderkunst 
van de Noordelijke Nederlanden, met  
de kunst van de 17de eeuw als stralend 
middelpunt. De Vlaamse schilderkunst is 
er een buitenlandse school. 

Het kwam wat dat betreft goed uit,  
dat die zeven panelen met de werken van 
barmhartigheid een soort voorstellingen 
uit het dagelijks leven in een laat-middel-
eeuwse Hollandse stad laten zien. Zij  
kunnen daarom met een beetje goede wil 
ook als een voorbode van het genrestuk 
en het stadsgezicht worden beschouwd –  
twee genres waarmee de latere Holland se 
schilderkunst zich internationaal zou on-
derscheiden. En de onbekende meester 
die deze panelen heeft geschilderd, had 
duidelijk ook al plezier in het weergeven 
van de hem bekende wereld – tot en met 
het ooievaarsnest op het dak. Toch gaat 
zijn werk over iets anders. 
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Wie de ander helpt, helpt God  
De Meester van Alkmaar laat ons – waar-
schijnlijk in opdracht van de bestuurders 
van een plaatselijk ziekenhuis – de zes 
vormen van bijstand zien, die Christus in 
het evangelie van Mattheüs noemt. Hij 
doet dat kort voor aanvang van de passie, 
als hij voorspelt hoe over ons zal worden 
geoordeeld, en legt uit dat de koning, die 
aan het einde der tijden zal spreken, tegen 
de rechtvaardigen zal zeggen: ik had 
honger en u gaf mij te eten, ik had dorst 
en u gaf mij te drinken. Ik had geen kleren 
en u kleedde mij, ik was ziek en u verzorgde 
mij, ik had geen slaapplaats en u nam mij 

in huis. Ik zat gevangen en u hebt mij  
bezocht. Wanneer zijn gehoor protesteert, 
omdat niets van dat alles is gebeurd, 
volgt de cruciale zin: ‘voorwaar, ik zeg u, 
in zoverre gij dit aan één van deze mijn  
minste broeders hebt gedaan, hebt gij 
het mij gedaan.’ En dan verkondigt 
Christus dat wie de behoeftigen heeft 
geholpen, naar het eeuwige leven zal 
gaan, en wie niets deed, naar de eeuwige 
straf. 

De opschriften op de oorspronkelijke  
lijst om de panelen gaan hier nader op in. 
Maar zelfs wie niet kon lezen, zal hebben 
opgemerkt dat Christus zelf ook op ieder 

De zeven werken van 
barmhartigheid
Meester van Alkmaar
1504. Olieverf op paneel, de 
buitenste panelen 101 x 54 cm, 
de overige vijf 101 x 55,5 cm 
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Aangekocht met steun van de 
Vereniging Rembrandt en de 
Commissie voor Fotoverkoop 
in 1918
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paneel is afgebeeld. Hij staat tussen de 
mensen die om eten en drinken vragen, 
hij staat met de anderen in de rij waar 
kleding wordt uitgedeeld en wacht tussen 
de anderen op zijn slaapplaats. Hij komt 
mee met het ziekenbezoek, waar wij ook 
de opdrachtgevers vinden, en hij staat 
als bezoeker in de gevangenis. Maar daar 
is zijn rechterhand ten zegen geheven en 
draagt hij een rijksappel van kristal. De 
getuige van daarnet blijkt nu de Koning 
der Koningen te zijn. En in het middelste 
paneel troont hij in de hemel en oordeelt 
hij over de mensen op grond van wat hij 
van hun werken heeft gezien.

De Meester van Alkmaar stelt ons dus 
niet alleen de zes goede werken uit het 
evangelie voor ogen, maar laat ons ook 
zien dat Christus over ons zal oordelen 
na onze dood. Die belofte is een magere 
troost voor wie zijn kind ziet verhongeren 
of zelf op straat crepeert, maar het is 
beter dan niets. Het beeld van Christus 
als rechter plaatste de schilder boven de 
voorstelling van een begrafenis, want het 
begraven van de doden werd als zevende 
werk van barmhartigheid in 1207 door  
de toenmalige paus aan de overige zes 
werken toegevoegd. Ruim 800 jaar later, 
in 2015, voegde paus Franciscus daar 

nog een achtste werk aan toe: de zorg 
voor ons ‘gemeenschappelijk huis,’ dus 
voor de aarde, waar wij zo roekeloos mee 
omgaan.  

Het begraven van de doden
Dat de paus van de verantwoordelijke 
omgang met de aarde in deze tijd een 
christenplicht heeft gemaakt, is begrij-
pelijk. En ook het begraven van de doden 
als een werk van barmhartigheid is nog 
steeds actueel – niet alleen van verdron-
ken bootvluchtelingen, maar ook van de 
armere slachtoffers van de pandemie in de 
Verenigde Staten bijvoorbeeld. Lijken op 



31   2020 # 2   

straat: beelden uit New York. Zo moesten 
de armen en daklozen hier vroeger ook 
worden begraven, net als de slachtoffers 
van de zo verschrikkelijk besmettelijke pest. 
Daar waren zelfs speciale broederschap-
pen voor, en wie dat werk aandurfde, 
had vaak ook zelf al afscheid van het 
leven genomen. 

Beroemd is nu nog het voorbeeld van 
Miguel de Mañara uit Sevilla, een kapitaal-
krachtige weduwnaar die in 1662 lid was 
geworden van de Broederschap van de 
Heilige Liefde – een organisatie die in de 
15de eeuw was opgericht om de stoffe-
lijke resten van drenkelingen, ter dood 

veroordeelden en armen te begraven.  
Hij zorgde voor een uitbreiding van die 
agenda en stichtte ook een ziekenhuis 
voor de armen, dat nog altijd bestaat. 
Voor de bijbehorende kapel schilderde 
Murillo, met wie Mañara bevriend was, 
de zes door Christus genoemde goede 
werken. Het zevende, waarop de broeder-
schap zich oorspronkelijk had toegelegd, 
is in een beeldengroep op het altaar te 
zien. Zij toont de graflegging van Christus, 
die door twee rijke bewonderaars werd 
verzorgd. Mañara zal zich zeker met deze 
vrome mannen hebben geïdentificeerd, 
wanneer hij en zijn broeders de armen ter 

aarde bestelden – want ‘voorwaar, ik zeg 
u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn 
minste broeders hebt gedaan, hebt gij 
het mij gedaan.’ 

Het geloof en de werken
Pogingen om Mañara zalig te laten  
verklaren, werden al kort na zijn dood  
ondernomen, maar zijn zelfs in 1985 nog 
mislukt. Misschien is dat ook wel zo zuiver: 
hij zal hebben gehoopt op verlossing na de 
dood, niet op een onderscheiding uit het 
Vaticaan. Die hoop op verlossing is ook ver-
beeld op een memorietafel van de zoge-
naamde Meester van de Levensbron, een 
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tijdgenoot van de Meester van Alkmaar. 
Dat werk bestaat uit driemaal drie kleinere 
voorstellingen: twee rijtjes waarin we de 
opdrachtgevers zien par ticiperen in de zes 
evangelische werken van barmhartigheid, 
met daaronder, in het midden, hetzelfde 
stel bij een vers gedolven graf. Links 
daarvan is de vader in gebed met zijn 
zoons geportretteerd, rechts de moeder 
met haar dochters. Zo getuigen zij van 
hun geloof en laten zij zien dat zij tijdens 
hun leven hebben gedaan wat Christus 
van ons heeft gevraagd – ‘want gelijk het 
lichaam zonder geest dood is, zo is ook 
het geloof zonder werken dood.’

Dat citaat komt uit een brief op naam 
van de apostel Jacobus Minor, die meende 
dat geloof op zich geen waarde heeft als 
men er niet naar handelt. Theologen zijn 

het nooit eens geworden over de precieze 
verhouding tussen geloof en goede werken 
die van ons wordt verlangd, en als ik mij 
niet vergis bestaan er zelfs, die menen dat 
geloof en goede werken zonder goddelijke 
uitverkiezing nog steeds geen eeuwig 
leven garanderen. Maar wie nu honger 
lijdt en dorst heeft, zal dat weinig kunnen 
schelen. En wie zonder bescherming tegen 
hitte of kou in een kamp zit, of ziek is en 
naar hulp verlangt of in een gevangenis 
verkommert, heeft ook geen baat bij  
dat soort muggenzifterij. Het probleem  
zit elders. Het vermogen van de eigenaar 
van Amazon was volgens The Huffington 
Post van 15 april 2020 sinds het corona-
virus de online-verkoop zo bevorderde, 
met 24 miljard dollar gegroeid. Veertien 
dagen later waren daar alweer 9 miljard 
bijgekomen. Zolang het virus woedt, 
groeit ook Amazon als kool. In Italië 
waren in diezelfde tijd mandjes op straat 
te vinden, waarin wie voldoende heeft, 
iets kon achterlaten, en waaruit wie dat 
nodig had, iets kon pakken. 

Tijdens de Beeldenstorm werden  
de gezichten van de vermoedelijke op-
dracht gevers die op De zeven werken  
van barmhartigheid van de Meester van 
Alkmaar zijn te zien, bekrast. Ook werden 
de afbeeldingen zelf ‘deerlyk bedorven’ 
en met zwarte verf besmeurd. Misschien 
schoten de goede werken toch te kort en 
waren de armen het wachten op het 
Laatste Oordeel zat. 

Peter Hecht is emeritus hoogleraar  

kunstgeschiedenis aan de Universiteit  

Utrecht en bestuurslid en fellow van de 

Vereniging Rembrandt

De zeven werken van 
barmhartigheid
(onderste rij van drie van in totaal  
negen voorstellingen)
Meester van de Levensbron
ca. 1510. Tempera en olieverf op paneel,  
het geheel 66 x 111 cm 
RIJKSMUSEUM TWENTHE, ENSCHEDE

Gelegateerd door dr. J.H. van Heek,  
’s-Heerenberg in 1957 

Napels, maart 2020: Chi può, metta,  
chi non può prenda
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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

 

Rembrandtlid
  persoonlijk

Waarom lid
‘Mijn man en ik zijn lid geworden 
omdat het ons aansprak te  
kunnen helpen cultureel erfgoed te 
behouden en beschikbaar te stellen 
voor iedereen. Het geeft een goed 
gevoel dat je met je lidmaatschap 
echt een bijdrage levert. Ook als  
je niet zo vermogend bent, kun je  
iets doen.’

Vroegste kunstherinnering
‘We woonden vroeger in de buurt 
van het Kröller-Müller Museum, en 
als kind heb ik daar rondgerend in 
de Jardin d’émail van Dubuffet.  
Pas later ging ik zien hoe dat werk  
in elkaar zit en wat erachter zit.  
Heel indrukwekkend, ook door de 
ligging in het bos.’

Eerste werk dat indruk maakte 
‘Mijn interesse in musea begon toen 
ik een jaar of 15, 16 was. Ik herinner 
me dat ik in de beeldentuin van het 
Kröller-Müller bordjes in het gras zag 
met teksten als “beginpunt van een 
door stanley brouwn op 20 december 
1984 gelopen afstand van 7 stap-
pen”. Dat riep allerlei vragen bij me 
op. Is dit ook kunst? Wat betekent 
dit?’

Favoriete kunst
‘Beeldhouwkunst en art nouveau in 
alle verschijningsvormen en uit alle 
landen.’ 

Opvallende ontwikkeling
‘Dat er binnen musea een discussie 
over identiteit op gang is gekomen 
vind ik een goede ontwikkeling. 
Aandacht voor diversiteit en een 
herbezinning op het verleden,  
hoe je je tot de geschiedenis ver-
houdt en waar de kunst in onze 
musea vandaan komt, moeten er  
altijd zijn.’

Tot tranen geroerd
‘Dat gebeurt best veel eigenlijk. 
Bijvoorbeeld bij een beeld van 
Bernini of van Rodin, beelden  
die over een emotie gaan.  
Dat zo’n kunstwerk mij ontroert  
heeft te maken met de schoonheid  
ervan, maar ook met het besef  
hoe ontzettend knap het is  
gemaakt.’

Minst indrukwekkend
‘Ik wilde al jaren naar de  
Nachtwacht, maar toen ik er  
eenmaal voor stond dacht ik  
“is dít het nou??” Inmiddels  
weet ik dat werk te waarderen,  
maar ik had wel iemand nodig  
die me uitlegde waarom dit  
schilderij zo bijzonder is en  
waar je op moet letten.’

Meer zien in musea
‘Ik zou graag meer beeldende  
en toegepaste kunst uit Indonesië  
en andere voormalige koloniën  
willen zien, en dan niet alleen in  
het Tropenmuseum of een volken-
kundig museum.’ 

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

Femke ten Bloemendal (48 jaar), coördinator 
internationalisering aan de UvA, Rembrandtlid sinds 2013.
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NIEUWE AANWINST

Portret van Jakob Omphalius 
(1500-1567)
Bartholomäus Bruyn de Oude
1538-39. Paneel, 31 x 21,5 cm 
Bijdrage: € 50.000, waarvan 
€ 25.000 uit het Schorer Romeijn 
Grothe Fonds en € 25.000 uit  
het Themafonds Middeleeuwen  
en Renaissance
MAURITSHUIS, DEN HAAG

Aangekocht met steun van de 

Vereniging Rembrandt (mede dankzij 

haar Schorer Romeijn Grothe Fonds 

en haar Themafonds Middeleeuwen en 

Renaissance), de BankGiro Loterij en  

H.B. van der Ven, 2020

Rechts: 
Portret van Elisabeth 
Bellinghausen (1520?-na 1570) 
Bartholomäus Bruyn de Oude
1538-39. Paneel, 31 x 21,5 cm 
MAURITSHUIS, DEN HAAG

(In bruikleen van het  
Rijksmuseum sinds 1951)

Honderd jaar  eenzaamheid



Lange tijd hing het  
portret van een vrouw 
door Bartholomäus  
Bruyn de Oude anoniem 
en alleen in het Maurits
huis. Twintig jaar geleden 
werd ontdekt dat de 
voorgestelde Elisabeth 
Bellinghausen heet en  
dat er ook een pendant 
bestaat met het portret 
van haar verloofde Jakob 
Omphalius. Onlangs  
dook het onverwachts op 
bij een kunsthandelaar.  
Na meer dan 100 jaar is 
het verloofde stel nu  
weer samen.

Het portret van Elisabeth 
Bellinghausen door de Keulse  
schilder Bartholomäus Bruyn de 
Oude (14931555) is sinds 1951  
in het Mauritshuis als langdurig  
bruikleen van het Rijksmuseum. 
Deze musea hebben al heel lang een 
vruchtbare bruikleenuitwisseling 
met elkaar. Waar de beste schilde
rijen van Italiaanse en Spaanse 
meesters uit het Mauritshuis in 
1948 in het Rijksmuseum zijn  
ondergebracht, ging het portret  
van Elisabeth Bellinghausen met  

Honderd jaar  eenzaamheid
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enkele andere vroege werken en Vlaamse meesters 
juist van Amsterdam naar Den Haag. De beslissing om 
het pendant van dit portret te kopen, werd dan ook in 
nauw overleg met het Rijksmuseum genomen. 

 
BIT TERZOET

Nu de portretten herenigd zijn, is direct zichtbaar  
hoe mooi ze bij elkaar passen, vooral door het heldere 
kleurgebruik: de azuurblauwe achtergrond, de rood
fluwelen mouwen en het fijne goudborduursel op de 
kleding. Jakob en Elisabeth zitten naar elkaar toege
keerd achter een stenen balustrade, die doorloopt in 
beide portretten. Hun handen zijn min of meer gespie
geld weergegeven – Jakob houdt een opgevouwen papier 
in zijn rechterhand, terwijl Elisabeth hem een takje 
bitterzoet (Solanum dulcamara) aanbiedt als teken van 
haar liefde.

Aan de uitdossing van Elisabeth valt af te lezen  
dat het geen huwelijks maar verlovingsportretten zijn. 
Zij is afgebeeld in eigentijdse Keulse kleding en draagt 
op haar hoofd een zogenaamd Stickelchen, een met parels 
bestikt mutsje van gouddraad, waarlangs het hoofd
haar is weggeschoren. De opgebonden vlechten links 
en rechts wijzen op haar ongehuwde staat. De bloem 
bitterzoet dient als verlovingssymbool op meerdere 
Keulse portretten van jonge mensen uit dezelfde periode. 
Bartholomäus Bruyn moet het paar hebben geschilderd 
in de aanloop naar hun bruiloft op 8 februari 1539. 
Bruyn heeft weinig opzichzelfstaande portretten ge
schilderd – hij maakte vooral verlovings en huwelijks
portretten in de vorm van tweeluiken. 
 

ONDERZOEK

Tijdens onderzoek voor de bestandscatalogus Portraits 
in the Mauritshuis, die in 2004 verscheen, was aan het 
licht gekomen dat Bruyns portret van een jonge vrouw 
tot 1896 een tegenhanger had. In dat jaar werden de 
portretten op een veiling in Londen verkocht aan twee 
verschillende kopers. Niemand wist toen meer wie de 
man en vrouw waren en de portretten waren ten on
rechte toegeschreven aan Jan Gossaert. Op die veiling 
scheidden hun wegen. Het portret van de vrouw werd 
gekocht door een kunsthandelaar uit Parijs, die het een 
jaar later verkocht aan de Nederlandse verzamelaar 
Cornelis Hoogendijk – zijn erven schonken het schilderij 
in 1912 aan het Rijksmuseum. Het mansportret ging 

naar een Engelsman, Ralph Brocklebank. Na diens 
dood werd het schilderij in 1922 opnieuw in Londen 
geveild. Inmiddels was het herkend als werk van Bruyn, 
maar dat het hoorde bij diens portret van een jonge 
vrouw uit het Rijksmuseum, was niet meer bekend. 
In 1955 kwam het pendantportret nog één keer tevoor
schijn op een Parijse veiling en sindsdien ontbrak ieder 
spoor. 

Op het RKDNederlands Instituut voor Kunstge schie
denis werd zo’n twintig jaar geleden een oude foto  
gevonden van het portret van de man. Daar bleek zich 
bovendien een geannoteerde catalogus te bevinden van 
de veiling van 1896. In die catalogus had kunsthistoricus 
Cornelis Hofstede de Groot schetsen gemaakt van de 
familiewapens die hij op de achterkant van de panelen 
had gezien tijdens de kijkdagen in Londen. Dit bleken 
waardevolle aanknopingspunten. Het familiewapen 
achterop het portret van de vrouw werd in de jaren 
1920 geïdentificeerd als dat van Peter Bellinghausen, 
kanselier en professor burgerlijk recht in Keulen én 
vader van vier dochters. Maar welke dochter was het? 
Het antwoord op die vraag vonden we dankzij de schets 
die Hofstede de Groot maakte van het familiewapen 
van de man, inclusief kleuraanduidingen. Het bleek 
het wapen van de Keulse jurist Jakob Omphalius, die 
was getrouwd met Elisabeth Bellinghausen. Hiermee 
waren beide geportretteerden geïdentificeerd.

TWEELUIK

Na deze ontdekking zou het nog meer dan vijftien  
jaar duren voordat de gedroomde hereniging van het 
paar werkelijkheid werd. Voorafgaand aan de presen
tatie in het Mauritshuis zijn nieuwe lijsten gemaakt. 
De oorspronkelijke lijst van het portret van Jakob is 
verloren gegaan, maar rond het portret van Elisabeth 
is een vergulde binnenrand bewaard gebleven die het 
uitgangspunt vormde voor de nieuwe lijsten. Als voor
beeld diende de originele inlijsting van een tweeluik met 
portretten door Bruyn in het Keulse WallrafRichartz
Museum. Door de nieuwe lijsten met scharnieren met 
elkaar te verbinden, is het herenigde portrettenpaar 
weer een echt tweeluik geworden, zoals oorspronkelijk 
bedoeld. 

Ariane van Suchtelen

Conservator Mauritshuis
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Tachtigjarigen als ik mogen graag terug kijken. 
Veel meer zit er soms ook niet in. Ik droom wel 
eens van de tentoonstelling Het geheim, een 
halve eeuw geleden door Bert Treffers en mij  
georganiseerd voor het Groninger Museum.

De ondertitel van de tentoonstelling luidde: ‘Duitse 
schilderkunst van allegorie en symboliek, 1870-
1900’. Dat soort kunst werd toen, in de tijd van het 
modernisme, beschouwd als verwerpelijk bij uitstek. 
Het postmodernisme heeft ons nu wel geleerd dat 
van alles mooi kan zijn, maar daar was toen geen 
sprake van. De tentoonstelling riep heftige reacties 
op. Een recensent noemde mij vanwege de expositie 
‘een psychische viezerd te Groningen’. Het was dan 
ook totaal onbekende kunst uit het bezit van nieuwe 

rijken uit de Gründerzeit, de eerste fase van het 
grootkapitalisme in Duitsland en Oostenrijk. Zij lieten 
hun protserige huizen decoreren door zich als vorsten 
gedragende, loszinnige kunstenaars.

Al die tierende recensenten maakten dat er meer 
bezoekers dan ooit naar het Groninger Museum 
kwamen om met eigen ogen die foute kunst van 
foute mensen te zien. In een versleten map vond ik 
een oude foto van een zaal van die expositie. Daar 
hing een monumentaal werk van een van de meest 
tot de verbeelding sprekende schilders uit die tijd, 
de Oostenrijker Hans Makart (1840-1884): 
Cleopatra op de Nijl uit 1875.

Maar wie vandaag de foto ziet van die zaal met 
de Makart wordt door heel iets anders getroffen dan 
door dat schilderij en vraagt zich af: Wat doen die 
twee zwarte lichtdragers daar? Hadden de samen-
stellers van de tentoonstelling dat bedacht? Is het 
soms grappig om die twee beelden in de doorgang 
te posteren? En ja, Bert en ik vonden dat een leuk 
idee, ook al omdat het gebruik van zwarte figuren 
als decoratieve elementen in de Gründerzeit niet 
ongebruikelijk was. Samen met ander decoratief 
materiaal hebben wij die beelden uit een van de 
depots van de toenmalige Dienst voor ’s Rijks 
Verspreide Kunstvoorwerpen (thans RCE) gehaald. 
Nu denk ik ook: ‘Leuk idee?! Een schande is het. Die 
beelden van donkere medemensen in die doorgang 
zetten is puur racisme’. Zo hebben wij dat toen  
helemaal niet gezien.

Het is bijzonder om zulke ingrijpende veranderingen 
in het ervaren van kunst te hebben meegemaakt. 
Dat leert mij – en hopelijk ook anderen – dat musea 
de vrijheid moeten hebben om steeds nieuwe keuzes 
uit hun collectie te presenteren. Het werkt verstarrend 
als er nauwelijks mag worden getornd aan de vaste 
presentatie. Veel boeiender is het om conservatoren 
de vrijheid te geven om in depots te blijven snuffelen, 
op zoek naar kunst van vroeger die inmiddels een 
nieuwe betekenis heeft gekregen, waardoor zij die 
voor ons kunnen interpreteren. 

Een 
psychische 
viezerd

Ogenblik 
PROF. DR. H.W. VAN OS

Zaalfoto tijdens 
de tentoonstelling  
Het geheim in het  
Groninger Museum, 
1974



Plots stond ze daar,  
‘in levenden lijve’ te  

stralen in de stand van  
een New Yorkse 

kunsthandel op de  
TEFAF in Maastricht.  

Voor Peter te Poel,  
oudconservator van  

het Bonnefanten, was 
het een onverwachte 

ontmoeting met een rijk 
geklede dame, die hij  

al bijna twintig jaar  
kende via een tweetal  

foto’s in een veiling
catalogus. Bij het zien  

van die afbeeldingen  
wist hij indertijd al  

meteen wie de maker 
moest zijn.

Een voltreffer in M
aastricht



Het miniatuurbeeld van buxushout is gedateerd Ao 1510 
en voorzien van een – niet eigenhandig – monogram 
van Albrecht Dürer (14711528) en de letters P en K. 
In de catalogus waarin het beeld voor het eerst is afge
beeld en ook in die van de TEFAF van 2020 werd het 
beschreven als vroeg 17deeeuws en van Duitse origine.  
Maar al bij de eerste aanblik van de beide afbeeldingen 
was het voor mij duidelijk: gezien de karakteristieke 
stijl moest deze kleine, parmantige dame van de  
hand zijn van de Maastrichtse beeldsnijder Jan van 
Steffeswert (ca. 1460in of na 1539).

De vrouw vertoont uitgesproken familietrekken 
met andere werken van Jan van Steffeswert, in het  
bijzonder met de acht keer grotere beelden van Maria 
Magdalena in de SintMatthiaskerk in Maastricht en de 
gesigneerde Balbina uit 1526 in de SintNicolaas kerk  
in het Duitse Millen. Bovendien zijn er opvallende  
stilistische overeenkomsten met de gesigneerde Maria 
Magdalena die het Bonnefanten in 2002 met steun van 
de Vereniging Rembrandt heeft verworven. Met name 
de wat ronde gezichtsvorm met de vrij spitse neus, de 
glimlachende, iets tuitende mond en de licht vooruit
stekende kin met kleine onderkin is typerend. Andere 
kenmerkende details zijn de manier waarop het haar in 
een staart vanuit de kap over de schouders en rug valt, 
de zware plooival van de kleding en de rijk versierde, 
modieuze kap. 

Kortom, dit topstukje toe te kunnen voegen aan de 
Van Steffeswertverzameling in het Bonnefanten was 
een uitgelezen kans. En… we hadden het geluk aan onze 
kant: de aankoop was na een bliksemactie – mede dank
zij de genereuze steun van de Vereniging Rembrandt – 
op de allereerste TEFAFdag al een feit. 

Signatuur IAN
Kort na de aankomst in het museum onderging het 
beeldje een inspectie door Arnold Truyen van de 
Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) in 
Maastricht. Tot onze grote verrassing kwamen bij het 
verwijderen van aanslag en stof de letters IAN op een 
boord van het gewaad tevoorschijn. Daarmee was mijn 
eerdere toeschrijving op stilistische gronden voor de 
volle 100% bevestigd. 

NIEUWE AANWINST

Rijk geklede vrouw
Jan van Steffeswert
1510. Buxushout, H 18,2 cm
Bijdrage: € 60.000, waarvan 
€ 35.000 uit het Themafonds 
Beeldhouwkunst en € 25.000 uit 
het Schoufour-Martin Fonds
BONNEFANTEN, MAASTRICHT

Aangekocht met steun van de Vereniging 

Rembrandt (mede dankzij haar 

Themafonds Beeldhouwkunst en haar 

Schoufour-Martin Fonds) en de BankGiro 

Loterij

Maria Magdalena (detail)
Jan van Steffeswert
1520-25. Eikenhout met 19de-eeuwse 
polychromie, H 150 cm
SINT-MATTHIASKERK, MAASTRICHT
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De letters IAN op de 
boord van het gewaad
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Het beeldje van de rijk geklede vrouw is het vijftiende 
bekende gesigneerde werk van Jan van Steffeswert, 
waarvan er nu vier in de collectie van het Bonnefanten 
zijn. Dat een kunstenaar al omstreeks 1500 zijn werk 
signeert, is op zichzelf al zeldzaam te noemen, maar 
van geen enkele beeldsnijder uit de Lage Landen is een 
dusdanig groot aantal gesigneerde werken overgeleverd. 
Jan dateerde zijn beelden ook meermaals. Uit dezelfde 
tijd als dit beeld stamt nog een ander buxusbeeld van 
Jan van Steffeswert, een Madonna voorstellend, dat 
zich in een Engelse verzameling bevindt.  Ook dit werk 
lijkt bewust niet gepolychromeerd (beschilderd) om 
de fraaie, geelbruine kleur en het gladde oppervlak 
van het buxushout tot zijn recht te laten komen.

Door het geringe formaat is het verleidelijk het 
beeldje in de hand te nemen om het minutieus uitge
werkte snijwerk van alle kanten te kunnen bekijken. 
Geen wonder, dat dergelijke verfijnde buxussculp
tuurtjes zeer in trek waren in aristocratische kring en 
bij andere belangrijke verzamelaars. Over de opdracht
gever van dit beeld tasten we helaas in het duister, 
evenmin is bekend wie de vrouw precies voorstelt  
en of zij een seculiere of religieuze betekenis heeft, 
omdat een attribuut ontbreekt. 

VAN KUNSTKABINET NAAR MUSEUM  

In de loop van de geschiedenis moet het kleinood 
meer dan eens van verzameling of kunstkabinet zijn  
gewisseld. De vraag is wie en wanneer het monogram 
van Albrecht Dürer en de F van fecit, op het voetstuk 
heeft laten aanbrengen, en wat de motieven daarvoor 
zijn geweest. Hetzelfde geldt voor de tot dusver niet 
nader te identificeren letters P en K.

In de catalogus uit 1979 waarin het beeldje voor 
het eerst is beschreven, gingen de auteurs ervan  
uit dat het is vervaardigd tijdens de zogenaamde 
‘DürerRenaissance’ (ca. 15701630) door een ano
nieme Duitse kunstenaar, mogelijk met de initialen 
PK. Vaststaat dat in deze periode vele sculpturen  
zijn gemaakt die teruggrijpen op prenten van de be
roemde kunstenaar en waarop veelal diens bekende 
monogram prijkt.

Dat het monogram rond deze tijd op de sokkel  
van het beeldje Van Steffeswert werd aangebracht, is 
dan ook aannemelijk. Naar de redenen kunnen wij 
slechts gissen. Mogelijk hebben parallellen met de 
rijke aankleding van vrouwenfiguren in Dürers prenten 
hiertoe aanleiding gegeven, en meende een toenmalige 
verzamelaar of handelaar dat dit beeld van of naar 
ontwerp van Dürer zelf kon zijn. Daarnaast is het 
denkbaar dat het monogram als bewuste vervalsing  
is aangebracht om de verkoopwaarde van het werk  
te verhogen.
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Er is echter nog een derde mogelijkheid. Het mono
gram van Dürer is ook aangetroffen op veel oudere 
beeldjes, die uit ca. 1430/40 dateren – en dus evident 
niet van diens hand zijn. Dat doet vermoeden dat 
trotse eigenaren dit monogram op bestaande beelden 
lieten aanbrengen als een soort keurmerk. Het later 
aangebrachte Dürer‘stempel’ benadrukte het verwor
ven hoge niveau van artistieke vaardigheid, die stond 
voor een deugd, oefening baart immers kunst. Het 
Dürermonogram ontwikkelde zich zo tot een kwali
teitszegel, waarmee de collectioneur een van zijn favo
riete stukken een prominente plaats in zijn studiolo 
(studeervertrek) of kunstkabinet kon toebedelen.  

Na een eeuwenlange tocht langs kunstkabinet en 
kunsthandel heeft de charmante dame van Jan van 
Steffeswert de weg naar haar geboortestad Maastricht 
teruggevonden. De gelegenheid om het kleinood  
te bewonderen is in het Bonnefanten niet slechts 
voorbehouden aan een bevoorrechte enkeling zoals 
voorheen. Integendeel, voortaan kan iedereen in het 
museum genieten van dit staaltje meesterschap van 
Meester IAN. 

Peter te Poel

Oud-conservator Bonnefanten

Knielende Maria 
Magdalena
Jan van Steffeswert 
1525. Walnoothout,  
latere polychromie en 
vergulding, H 28,5 cm
BONNEFANTEN, 

MAASTRICHT

Aangekocht met steun  
van de Vereniging  
Rembrandt in 2002

 

Het monogram van 
Albrecht Dürer met de F 
(fecit) op het voetstuk

 

De betekenis van de 
letters P en K is nog altijd 
onopgehelderd
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1, pp. 3-14. 

P. te Poel, ‘Maria Magdalena. 
Jan van Steffeswert (ca. 
1460-1530)’, Bulletin van de 
Vereniging Rembrandt 13 
(2003), 1, pp. 10-12.

F. Scholten, ‘Statuettes, 
‘taillée en bois bien fecte’,  
in F. Scholten (ed.), Small  
wonders. Late-gothic boxwood 
micro-carvings from the  
Low Countries, Rijksmuseum  
Amsterdam, 2016, pp. 428-
513.

De ontdekking van de  
signatuur maakt deze  
aankoop tot een voltreffer 
die zijn weerga niet kent
Stijn Huijts, directeur Bonnefanten
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Het landschap 
volgens 
Constable

De Britse kunstenaar John 
Constable (17761837) wordt 
wereldwijd beschouwd als een 
van de grootste landschap  
s childers aller tijden, én als een 
van de vaders van de moderne 
schilderkunst dankzij zijn in
vloedrijke schetsmatige stijl. 
Teylers Museum is bijzonder 
trots als eerste museum in 
Nederland een overzichts
tentoonstelling te organiseren 
over deze grootmeester van  
de Romantiek. De aanleiding 
hiervoor is de verwerving  
van zeven tekeningen van 
Constable in 2018, waarvan 
drie dankzij ondersteuning 
door de Vereniging Rembrandt.
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De kerk in East Bergholt, vanuit het zuiden
John Constable
1806. Penseel in waterverf, over grafiet op 
papier, 183 x 161 mm
 
De Milford brug, met in de verte de 
torenspits van Salisbury
John Constable
1820. Grafiet op papier, 115 x 185 mm
 
On the Stour
John Constable
ca. 1832. Pen in bruine inkt, over grafiet op 
papier, 114 x 188 mm
TEYLERS MUSEUM, HAARLEM
 
Bijdrage: € 106.500, waarvan € 15.000 uit het 
Liente Dons Fonds
 
Aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt (De kerk in East Bergholt, vanuit 
het zuiden mede dankzij haar Liente Dons 
Fonds) en de BankGiro Loterij in 2018

Het is verrassend dat er niet eerder uitgebreide aandacht 
aan het werk van Constable is besteed in ons land, 
want zijn werk is nauw verbonden met de Nederlandse 
schilderkunst. Hij was een groot liefhebber van 
Nederlandse kunstenaars als Rembrandt, Anthonie 
Waterloo en Jacob van Ruisdael en nam in zijn werk een 
direct voorbeeld aan de manier waarop zij en andere 
schilders het Nederlandse landschap in beeld hebben 
gebracht. Constable keek zijn hele leven zeer goed 
naar werken van oude meesters. Tot op hoge leeftijd 
kopieerde hij hun schilderijen en prenten en soms 
 baseerde hij zijn schilderijen op composities van voor
gangers. Hij had zelf ook nog eens een mooie en grote 
prentenverzameling met daarin veel reproductiegrafiek 
van deze schilders.

In de manier waarop Hollandse 17deeeuwse kunste
naars – maar bijvoorbeeld ook Rubens of Claude 
Lorrain – het landschap verbeeldden, herkende hij  
zijn eigen blik op het landschap van zijn jeugd aan de 
OostEngelse kust. Zoals Ruisdael de polders bij Haarlem 
schilderde, bracht Constable het glooiende boerenland 
van Suffolk in beeld. Zijn voorkeur ging uit naar de 
meest natuurlijke, en in zijn ogen de meest authentieke 
verbeeldingen bij zijn ‘old men’: de eenvoudige water
molen bij Ruisdael, de wegtrekkende regenbui bij 
Rubens en de ‘naar het leven geobserveerde’ herder  
bij Claude Lorrain. Via hun (zogenaamd) directe 
 natuurobservaties leerde hij de natuur in zijn omgeving 
weer beter kennen. Op die manier balanceerde hij op 
het scherp van de snede door directe natuurobservatie 
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Wolkenstudie
John Constable
1821. Olieverf op papier, 
255 x 305 mm
PARTICULIERE COLLECTIE

Het strand bij 
Osmington Mills
John Constable 
1816. Olieverf op doek, 
241 x 324 mm
PARTICULIERE COLLECTIE
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ingenieus te combineren met voorbeelden van voor
gangers.

OLIEVERFSTUDIES

Hij deed dit op ongekend groot formaat en in een 
 onopgesmukte, schetsmatige schilderstijl die zijn  
tijdgenoten in Engeland aanvankelijk niet konden 
waarderen, maar die direct veel indruk maakte op 
Franse romantici als Eugène Delacroix en Théodore 
Géricault. Zijn stijl was van grote invloed op de schil
ders uit de School van Barbizon en vervolgens op de 
Impressionisten. Deze laatsten waren bovenal onder 
de indruk van Constables losse olieverfstudies. Geen 
kunstenaar vóór hem schilderde zo veel in de open lucht. 
Aanvankelijk deed hij dit om bepaalde landschappelijke 
motieven vast te houden of een compositie goed voor 
te bereiden. Later werd de olieverfschets steeds meer 
het medium om bijzondere, vluchtige weersomstandig
heden of lichteffecten vast te leggen. 

Hoe onconventioneel en artistiek deze schetsen  
ook mogen lijken, Constable ging te werk als een soort 
wetenschapper. Heel precies noteerde hij de datum, 
tijd, plaats en weersomstandigheden waaronder hij had 
gewerkt. Dat alles met als doel een zo groot mogelijk 
realisme in zijn uiteindelijke schilderijen te brengen. 
Als geen ander wist Constable zo op zijn doeken atmos
feer en landschap tot een eenheid te laten smelten.  
De lucht en de wolken zijn bij hem nooit een soort 
 ‘toneeldoek’ zoals hij andere kunstenaars verweet, 
maar onlosmakelijk onderdeel van de wereld die hij  
in verf opriep, net zoals dat het geval was bij zijn grote 
voorbeelden als Ruisdael en Lorrain.

WEEMOEDIGE HERINNERINGEN

Maar het meest bijzondere is hoe zijn schilderijen door 
dit realisme heen op het gevoel werken, zoals een mooie 

zomerdag of een zware regenlucht dat kunnen doen. 
De geschilderde landschappen van Constable lijken 
ons deelgenoot te maken van zijn weemoedige herin
neringen aan zijn gelukkige jeugd, of het onstuimige 
verdriet om zijn overleden echtgenote.

De met hulp van de Vereniging Rembrandt door 
Teylers Museum verworven tekeningen ondersteunen 
dit verhaal. Zij tonen de meester op verschillende 
 momenten tijdens zijn leven, in uiteenlopende tech
nieken, werkend aan onderwerpen die hem na aan  
het hart lagen en van groot belang waren in zijn leven: 
de rivier de Stour waaraan zijn vaders watermolens 
stonden, de torenspits van de kathedraal van Salisbury 
waar zijn vriend John Fisher bisschop was, de kerk van 
zijn geboorteplaats East Bergholt waar de grootvader 
van zijn grote liefde preekte. Het zijn de eerste werken 
van zijn hand in een museumverzameling in Nederland, 
waar Engelse landschapskunst tot voor kort nauwelijks 
was vertegenwoordigd.

Mede dankzij deze aanwinst is Teylers Museum in 
de aankomende maanden de perfecte plek om kennis 
te maken met Constables genie. De kunstenaar verliet 
zijn vaderland nooit, maar wanneer hij Haarlem zou 
hebben bezocht, was hij zeker in Teylers Museum komen 
kijken naar de schilderijen van zijn Nederlandse tijd
genoten en de tekeningen en prenten van zijn grote 
Nederlandse voorbeelden. 

Terry van Druten

Hoofdconservator kunstverzamelingen Teylers Museum

           De tentoonstelling John Constable is 
in Teylers Museum te zien van 19 september 
t/m 31 januari. Tickets zijn uitsluitend 
online verkrijgbaar via teylersmuseum.nl.  
De ticketverkoop start op 1 september. 

De molen en sluis  
van Dedham
John Constable
1820. Olieverf op doek, 
53,7 x 76,2 cm
VICTORIA AND ALBERT 

MUSEUM, LONDEN 

Geschonken door John 
Sheepshanks in 1857
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Meer dan vijftig jaar geleden viel de koningen
reeks van Karel Appel – King Lear, Koning en hofnar 
en Le roi couronné – uiteen. Dat de schilderijen nu 
weer gebroederlijk bij elkaar hangen in Museum 
de Fundatie in Zwolle, is te danken aan een van 
onze leden. Zijn vrouw en hij zagen de reeks  
halverwege de jaren zestig in een Haagse galerie. 
Dat zou het begin worden van een levenslange 
fascinatie voor de drie koningen van Appel, die 
resulteerde in een grote schenking.

Een 
levenslange 
passie
GERDIEN WUESTMAN

De zaal met de geschonken  
werken van Karel Appel in  
Museum de Fundatie. V.l.n.r.
King Lear, Koning en hofnar  
en Le roi couronné.
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Het jonge echtpaar– dat op verzoek 
anoniem blijft – zag in de expositie-
ruimte van Galerie Nieuwenhuizen 
Segaar tegenover het Vredespaleis in 
Den Haag drie grote doeken van Karel 
Appel tegen de wand staan: King Lear, 
Koning en hofnar en Le roi couronné.  
Ze kenden de werken al uit het boek  
van Simon Vinkenoog over Karel Appel 
uit 1963, maar werden onmiddellijk in 
het hart getroffen door de weelde van  
kleuren en de expressieve kracht ervan. 
Omdat de eigenaar van de galerie voor 
al deze werken al een bestemming had, 
was van kopen op dat moment geen 
sprake. Toch verdwenen deze drie  
schilderijen niet uit hun herinnering.

In 1969 lukte het hen om Le roi cou-
ronné te kopen, dat in het bezit was van 
de zoon van de galeriehouder. Vijftien 
jaar later stuitte het paar bij toeval op 
King Lear in een Haagse galerie. Net als 
bij de eerste confrontatie maakte het 
schilderij een overweldigende indruk, en 
zo werd ook dit werk gekocht. Waar het 
derde schilderij zich bevond was niet 
bekend. Vele jaren verstreken, tot het 
paar in 2001 de TEFAF in Maastricht be-
zocht, en daar al vanuit de verte Koning 
en hofnar zag hangen bij de toegang 
van een stand.

LAATSTE KANS VOOR HERENIGING

Het schilderij bleek al heel vroeg in 
Amerikaanse handen te zijn gekomen.  
In 1968 was het in een New Yorkse galerie 
verkocht aan een verzamelaar, wiens 
zoon het meer dan dertig jaar later had 
laten veilen in Londen. Nu was het weer 
terug in Nederland. Het paar deed in-
middels geen grote aankopen meer, 
maar besloot na enige bedenktijd toch 
om ook dit werk te kopen, want dit was 
misschien wel de laatste kans om de 
drie Appels te herenigen. 

Schenken in natura
Na vele jaren plezier te hebben beleefd 
aan het zoeken en het vinden van deze 
schilderijen, begon het echtpaar na te 
denken over de toekomst. Ook anderen 
zouden van deze drie werken moeten 
kunnen genieten, was de gedachte. Om 
ervan verzekerd te zijn dat de schilde-
rijen bij elkaar zouden blijven, werd ge-
zocht naar een passende museale be-
stemming. De keuze viel op het indertijd 
net geopende Museum de Fundatie in 
Zwolle. Het paar schonk Koning en hof-
nar rechtstreeks aan het museum en Le 
roi couronné en King Lear met tussen-
pozen van enkele jaren aan de 
Vereniging Rembrandt ter plaatsing in 
Museum de Fundatie als permanente 
bruikleen.

Dit is een oplossing waarvoor enkele 
malen eerder is gekozen. Het gaat hier-
bij om uitzonderlijke werken, zoals 
Compo sitie met rood, geel, zwart, 
blauw en grijs, een schilderij van Piet 
Mondriaan dat als bruikleen van de 
Vereniging Rembrandt in het 
Kunstmuseum Den Haag hangt. Bij deze 
constructie blijft de Vereniging eige-
naar, waarmee wordt voorkomen dat 
een museumdirecteur in de toekomst in 
de verleiding komt de werken van de 
hand te doen om er andere kunst voor in 
de plaats te kopen of om gaten in de ex-
ploitatie te dichten. Voor het echtpaar 

gaf de wetenschap dat de Vereniging 
Rembrandt zou waken over hun Appels 
rust. ‘Wij hebben vreugde en troost ge-
vonden in het bijeen brengen van onze 
verzameling, die uit louter emotionele 
overwegingen tot stand is gekomen. Het 
was een avontuurlijke weg, die wij met 
overgave hebben bewandeld. De weg is 
beter dan de herberg, luidt het gezegde, 
maar op onze leeftijd zijn we blij in de 
herberg te zijn aangeland.’

Nu hangen de drie Appels weer bij  
elkaar in Museum de Fundatie. Tot grote 
blijdschap van directeur Ralph Keuning: 
‘Het is een heel mooi ensemble uit de 
goede tijd van Appel. Dit monumentale 
drieluik spreekt het publiek aan met zijn 
verhaallijn, die leunt op Shakespeare.  
Het is een serie die heel erg onder je 
huid gaat zitten, omdat het om grote 
menselijke emoties gaat, en bovendien 
is het op een meeslepende manier ge-
schilderd.’ 

Bij de presentatie in 2018 was de 
schenker aanwezig. Zijn vrouw was toen 
al overleden, en in het najaar van 2019 
overleed hij zelf. De reeks in Museum de 
Fundatie vormt een blijvende herinne-
ring aan de generositeit van dit kunst-
minnende echtpaar. 

De drie Appels,  
zo kort na elkaar 
ontstaan, lange tijd 
uiteen gebleven, 
tenslotte weer 
samen gekomen, 
moesten naar onze 
mening voorgoed  
bij elkaar blijven,  
bij ons en na onze 
dood in een 
museum
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King Lear
Karel Appel
1962. Olieverf op doek,  
146 x 114 cm
MUSEUM DE FUNDATIE, 

ZWOLLE EN HEINO/WIJHE

(In langdurig bruikleen 
van de Vereniging 
Rembrandt)

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. 

 Het plezier 
van delen

Geef uw liefde  
voor kunst door

Misschien herinnert u zich nog wanneer uw 
liefde voor kunst is geboren. Een museumbe-
zoek 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. 

De Vereniging Rembrandt helpt musea al  
137 jaar bij het doen van aankopen (en sinds 
enkele jaren ook bij onderzoek en restauraties). 
Want niets van wat nu allemaal te zien is, 
kwam of komt vanzelf in een museum terecht, 
of dat nu gaat om een middeleeuws beeld of 
om King Lear van Karel Appel.

De Vereniging Rembrandt maakt deze  
onmisbare aanwinsten mogelijk, dankzij de 
contributies van leden, 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 herin-
neren, een familienaam in stand te houden  
of te blijven helpen verzamelen in een gebied 
dat u aan het hart gaat. Hiermee deelt u het 
plezier dat u aan kunst beleeft met anderen.

Tot onze verrassing stonden we 
opeens oog in oog met King Lear. 
De verbijsterde koning, ontluisterd, 
hevig bewogen, tragisch naar  
voren komend uit de kleurige  
wanorde van de materie op het 
doek. Wat een machtig schilderij!
Schenkers King Lear 
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Granida en Daifilo
Dirck van Baburen
1623. Olieverf op doek, 165,7 x 211,5 cm
Bijdrage: € 377.600 waarvan € 17.500 uit 
het Fonds voor Klassieke Beeldende Kunst
CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT

Aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt 

(mede dankzij haar Fonds voor Klassieke Beeldende 

Kunst), het Mondriaan Fonds, Stichting Elise Mathilde 

Fonds en het K.F. Hein Fonds
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Een Utrechtse     
liefdes geschiedenis

De Utrechtse edelman Pieter van 
Hardenbroeck (15931658) was verliefd  
op Agnes van Hanxelaer, die in 1618 was 
ingetreden in de cisterciënzer abdij van 
Hocht in Lanaken bij Maastricht, net over 
de huidige grens met België. Samen met 
twee andere jonge nonnen ontvluchtte zij 
het klooster in 1623. Het is niet zeker of  
zij toen al een relatie had met Pieter, maar 
het lijkt er wel op, want in hetzelfde jaar 
bestelde hij ter herinnering aan hun prille 
liefde een groot schilderij bij de Utrechtse 
schilder Dirck van Baburen (1594/951624): 
een portrait historié waarbij Pieter en zijn 
lief zijn uitgebeeld als de herder Daifilo en 
de Perzische prinses Granida.

De liefdesgeschiedenis van Granida en 
Daifilo is afkomstig uit de pastorale tragedie 
Granida van de dichter Pieter Cornelisz. 
Hooft uit 1615. De ontmoeting van de herder 
en de prinses was onvoorzien. Granida 
gruwde van het corrupte en onoprechte 
leven aan het hof en idealiseerde het lande
lijke herdersbestaan, waarin alleen echte 
gevoelens schenen te tellen. Als zij bij toeval 
tijdens een jachtpartij Daifilo ontmoet, gaat 
haar hart naar hem uit. Hij verpersoonlijkt 
alles waarnaar zij op zoek is en ook zijn 
liefde voor haar is direct zo groot, dat hij 
zijn vriendin Dorilea (linksachter op het 
schilderij) voor haar verlaat en met haar 
meegaat naar het paleis van haar vader.  
Na tal van tegenslagen ontvluchten zij 

samen het hof, voor een eenvoudig, maar 
idyllisch herdersleven in Arcadië. 

Van Baburen (caravaggist en grondlegger 
van de pastorale schilderkunst) kwam met 
het idee om Pieter en Agnes uit te beelden 
als de hoofdpersonen van het verhaal, waar
bij hij koos voor het moment waarop Daifilo 
Granida uit een schelp water te drinken 
geeft. Hij realiseerde met dit kapitale doek 
de vroegste uitbeelding van het vanaf dat 
moment zo geliefde thema. Typisch voor 
zijn caravaggistische stijl zijn realistische 
details als de vuile voeten van Daifilo, 
 passend bij een herder die op blote voeten 
loopt. Pieter en Agnes huwden in 1628. Uit 
het testament van Van Hardenbroeck blijkt 
dat hij het schilderij tot aan zijn dood in 
1658 bij zich heeft gehouden.

ANDERE VERBEELDINGEN

Ook andere paren lieten zich vanaf het 
midden van de jaren 1620 uitbeelden als 
Granida en Daifilo, zoals in een werk door 
de Haagse schilder Jan Mijtens in het 
Rijksmuseum. Hoewel de jonggeliefden op 
dit schilderij niet zijn geïdentificeerd, is  
het vanwege hun kleding en individuele 
 gelaatstrekken duidelijk dat ook hier 
sprake is van een portrait historié. Daifilo 
knielt neer voor Granida, terwijl hij met 
zijn rechterhand deemoedig de plek van 
zijn hart beroert. Zij kijkt op hem neer, 
met in haar rechterhand de schelp die hij 

Eind januari 2020 werd bij Sotheby’s in New York een 
 schilderij geveild dat senior conservator Liesbeth Helmus 
al vele jaren in het vizier had. Zij zag in dit werk het ultieme 
schilderij voor het Centraal Museum. Alles klopt: de schilder, 
het onderwerp en het verhaal achter de opdracht.



haar zojuist heeft overhandigd. Granida’s 
jachthonden staan naast haar en haar paard 
dat op de achtergrond te zien is, wordt door 
een knecht bij de teugels vastgehouden. De 
arme Dorilea kijkt vanuit de verte toe hoe 
de liefde zo plotseling tussen haar exge
liefde en deze mooie prinses ontbrandt. 

Het schilderij met Granida en Daifilo  
van Gerard van Honthorst in het Centraal 

Museum is geen portrait historié, maar is 
vanwege de herkomst wel verbonden aan een 
andere, grote liefde. Stadhouder Frederik 
Hendrik en Amalia van Solms kregen het ge
schonken naar aanleiding van hun huwelijk 
in 1625. Het is het moment na de eerste 
kennismaking. Het liefdespaar gaat totaal 
in elkaar op en heeft niet eens in de gaten 
dat de soldaten van Granida’s vader al in 
aantocht zijn. Honthorst, die net als Van 
Baburen wordt gerekend tot de Utrechtse 
caravaggisten, is dan al vijf jaar terug uit 
Rome. Het is duidelijk te zien dat zijn stijl 
zich heeft geëvolueerd richting classicisme. 
Deze schilderijen worden samen getoond  
in de nieuwe collectieopstelling van het 
Centraal Museum, die gerealiseerd wordt 
in 2021. 

Liesbeth M. Helmus

Senior conservator Oude Kunst Centraal Museum
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Dubbelportret van een jong paar  
als Granida en Daifilo
Jan Mijtens
ca. 1640-70. Olieverf op doek, 112 x 143,5 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Gelegateerd door C.J. Amiabel in 1900

Granida en Daifilo
Gerard van Honthorst
1625. Olieverf op doek,  
144,7 x 179 cm
CENTRAAL MUSEUM,  

UTRECHT

Aangekocht met steun van 
de Vereniging Rembrandt 
in 1943
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Rembrandtlid
  persoonlijk

Waarom lid
‘De aanleiding was een lange rij voor 
de tentoonstelling Late Rembrandt. 
Toen ik van een vriend hoorde dat 
Rembrandtleden de rij mochten 
overslaan, ben ik ter plekke lid ge-
worden. Dat ben ik gebleven omdat 
ik het waardevol vind een kaart te 
hebben waarmee je ook bijdraagt 
aan aankopen.’

Bijzondere museumervaring
‘Dat was in Praag, waar ik in een 
grote hal het Slavisch Epos van 
Alfons Mucha heb gezien. Die 20  
gigantische schilderijen en ook de 
atmosfeer in die ruimte maakten 
zeer veel indruk op mij.’

Museum in Nederland
‘Ik ga graag naar Museum Willet-
Holthuysen in Amsterdam, omdat 
het vertelt over hoe rijke Amsterdam-
mers aan het eind van de 19de eeuw 
leefden. Het is een persoonlijk verhaal, 
je hebt het gevoel dat de bewoners 
van toen net zijn vertrokken en alles 
hebben achtergelaten.’

Favoriete kunststroming
‘De 19de eeuw is een periode die mij 
sterk interesseert, en in het bijzonder 
de Romantiek. Ik houd van het drome-
rige van de schilderijen van Caspar 
David Friedrich en van de manier 
waarop kunstenaars als Andreas 
Schelfhout en Barend Koekkoek het 
landschap verbeeldden.’ 

Dierbaar werk
‘Het schilderij dat ik bij een brand 
als eerste zou redden, is het land-
schap rond de Villa Borghese bij 
Rome van Hendrik Voogd in het 
Rijksmuseum. Ik ben half Italiaans 
en heb ook een tijdje in Rome ge-
woond. Als ik dit schilderij zie, met 
die mensen onder de bomen in de 
late middagzon, is het alsof ik de 
pijnbomen en het gras weer ruik.’

Kijken naar kunst
‘Omdat ik een lichte visuele beper-
king heb, kost het lezen van tekst-
bordjes me vaak veel energie. Ik lees 
me thuis wel in, maar als ik in een 
museum ben ga ik liever voor het 
schilderij zelf staan en verzin dan 
mijn eigen tekstbordje. Wat ik zie 
vind ik belangrijker dan de naam 
van de kunstenaar.’

Audiotour of tekstboekje
‘Audiotours worden vaak onderschat, 
die kunnen heel waardevol zijn.’

Meer zien in musea
‘Veel musea hebben diversiteit en  
inclusiviteit hoog in het vaandel, 
maar als ik in museumzalen rondkijk 
merk ik daar nog weinig van. Ik zou 
willen dat musea een breder publiek 
zouden aanspreken.’ 

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

Thomas van de Vijver (29 jaar), solliciterend, 
Rembrandtlid sinds 2015.
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Kasteel Huis Bergh kreeg begin 2020 steun vanuit het 
BankGiro Loterij Restauratiefonds van de Vereniging 
Rembrandt voor de restauratie van een laat-middeleeuws 
Christusbeeld. Maar wat te doen met het donkere en dui-
delijk veel jongere kruis waarop het beeld is gemonteerd? 
Loshalen, vonden sommigen, het kruis is immers niet  
authentiek en het kleurverschil is storend. Nee, zo laten, 
zeiden anderen, want het kruis hoort bij de geschiedenis 
van het beeld. Uiteindelijk gaf een heel ander argument 
de doorslag.

Ooit moet het 15de-eeuwse kruisbeeld van Kasteel Huis Bergh 
een prominente plek in een kerk of kapel hebben gehad, maar 
in de late 20ste eeuw belandde het vanwege zijn slechte staat 
in het depot. De tand des tijds heeft er dan ook behoorlijk aan 
geknaagd: het originele kruis en de rechterarm zijn verloren 
gegaan, de polychromie (beschildering) is verdwenen, er lopen 
enkele barsten door het beeld en op tal van plekken zijn stukjes 
afgebroken en aangevuld. Vermoedelijk zijn zowel het kruis  
als de toevoegingen aangebracht door de Duits-Nederlandse 
beeldhouwer en verzamelaar Friedrich Wilhelm Mengelberg 
(1837-1919), die het beeld rond 1900 in zijn bezit had. Door het 
wat plompe, neo-gotische kruis en het kleurverschil tussen de 
originele en de latere delen kostte het enige moeite om te zien 
dat het houtsnijwerk van het 15de-eeuwse corpus (lichaam) 
zelf van een grote schoonheid is.

Ethische vraagstukken
Bij elke behandeling spelen ethische vragen. Hoe ver mag je 
gaan met het reconstrueren van ontbrekende onderdelen, hoe 
ga je om met eerdere restauraties? In het geval van het kruis-
beeld was de belangrijkste vraag of het corpus van het kruis 
moest worden genomen. Op aanraden van de adviescommissie 
restauraties van de Vereniging Rembrandt stelde Kasteel  
Huis Bergh een begeleidingscommissie in met drie externe 
deskundigen van Museum Catharijneconvent en de Stichting 
Restauratie Atelier Limburg (SRAL) om over deze en andere 
kwesties te overleggen. Op 6 februari kwamen zij voor het 
eerst bijeen in het atelier van beeldenrestaurator Aleth Lorne 
in Noord-Brabant. De specialisten spraken met elkaar over de 
conditie van het beeld, over mogelijkheden om de ouderdom 
van het kruis en de andere aanvullingen te bepalen, en over 
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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.

Het corpus 
van Huis Bergh

GERDIEN WUESTMAN

Een onverwachte verschijning in het depot 
van Kasteel Huis Bergh: een middeleeuws 
kruisbeeld tussen rekken met schilderijen en 
een tegeltableau. Uit een notitie in de documentatie van 

Kasteel Huis Bergh blijkt dat het kruis in 
1980 een houtwormbehandeling heeft 
ondergaan. Door een behandeling met 
een gekleurde bijenwas is het kruis  
donkerder verkleurd. 

De begeleidingscommissie bespreekt 
ethische en praktische kanten van de 
restauratie. Van links naar rechts:  
Arnold Truyen van de Stichting Restaura-
tie Atelier Limburg (SRAL), Micha Leeflang 
en Annabel Dijkema van Museum Catha-
rijneconvent en restaurator Aleth Lorne.
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Door het grote kleurverschil tussen het originele 
hout en de latere aanvullingen is meteen duidelijk 
welke delen niet authentiek zijn. Naast het kruis 
en de rechterarm zijn de meest in het oog sprin-
gende toevoegingen te zien in de doornenkroon, 
de lendendoek en de tenen.

De lendendoek voor restauratie. De donkere delen 
zijn 19de-eeuwse aanvullingen.

Restauratoren Aleth Lorne en Arnold Truyen 
bespreken de eventuele risico’s van het 
verwijderen van de ijzeren schroef waarmee 
het beeld aan het kruis is bevestigd. 

Om te zien hoe diep de schroef in het corpus steekt 
en om de ernst van de roestwerking te bepalen,  
werd het beeld met röntgenapparatuur onderzocht. 
De röntgenfoto laat zien dat de schroef zeer lang is, 
wat bevestigt dat loshalen geen optie is. De schroef-
draad bleek gelukkig vrij van corrosie.

Christus aan het kruis (voor restauratie)
Werkplaats of omgeving van Meester Arnt van Kalkar
ca. 1480-90. Eikenhout, H 71 cm  
(het kruis is uit ca. 1875-1900, H 119 cm)
KASTEEL HUIS BERGH, ’S-HEERENBERG
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Het gerestaureerde beeld krijgt  
een plaats in de nieuw ingerichte 
Antoniuszaal op de eerste  
verdieping van Kasteel Huis Bergh 
in ’s-Heerenberg. Het maakt daar 
deel uit van een tentoonstelling 
over de collectie Mengelberg. 

de wenselijkheid en eventuele risico’s van verschillende  
onderzoeks- en restauratietechnieken.

Dat het corpus op het kruis moest blijven werd overigens  
al snel duidelijk. Uit de eerste verkenningen in het atelier was 
gebleken dat de dikke, ijzeren schroef waarmee het corpus aan 
het kruis is bevestigd is gaan roesten, waardoor het kruis niet 
zonder risico kan worden verwijderd. Daarmee was elke twijfel 
over wel of niet loshalen van de baan en kon de restauratie 
beginnen. Aleth Lorne maakte het beeld schoon, consolideerde 
de drager en de constructie, bracht de donkere toevoegingen 
in toon met het originele hout en reconstrueerde de ontbre-
kende grote teen van de rechtervoet. Op 16 juni keerde het 
kruisbeeld terug naar ’s-Heerenbergh. 

Met dank aan Aleth Lorne, Marijke Brouwer en Frank Jansen.

Slechts twee van de tien tenen  
zijn origineel, de andere zijn latere 
toevoegingen. De ontbrekende 
grote teen is gereconstrueerd  
op basis van vergelijking met de 
twee originele tenen.  
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De doornenkroon en de lendendoek na de behande-
ling. De donkere delen zijn geretoucheerd, waardoor 
ze nu dezelfde kleur hebben als het originele hout. 

De scheuren zijn niet gevuld omdat dit zou leiden 
tot een vervorming van het houtsnijwerk. Bovendien 
bestaat het risico dat ze weer opengaan. 
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Terugblik TEFAF 
De stand waarmee de Vereniging 
Rembrandt dit jaar vertegenwoor-
digd was op de TEFAF in Maas-
tricht, ontworpen door vormgevers 
Ape to Zebra, trok veel bekijks. 
Een van de piramidale bloemen-
houders die Kunstmuseum Den 
Haag eind 2019 heeft gekocht 
was daar voor het eerst te zien.  
Bij de stand was een boekje ver-
krijgbaar over de aankoop van de 
vazen om potentiële leden warm 
te maken voor een lidmaatschap.

Werk in uitvoering
In de eerste helft van 2020 gingen 
maar liefst zes nieuwe restauraties 
van start dankzij een bijdrage van 
de Vereniging Rembrandt, mede 
dankzij haar BankGiro Restauratie-
fonds, haar Van der Klaauw Fonds 
en haar Dorodarte Kunst Fonds. 
Een van de schilderijen die op dit 
moment worden behandeld, is 
een portret van de jonge Henriëtte 
Francisca Louisa von Hohenzollern- 
Hechingen door Gerard van 
Honthorst uit de collectie van  
Het Markiezenhof in Bergen op 
Zoom. Enkele andere restauraties 
zijn onlangs afgerond. Naast het 
kruisbeeld van Kasteel Huis Bergh, 
waarover u hebt kunnen lezen  
op pp. 54-57 van dit Bulletin,  
zijn ook de twee landschappen 
door Alexander Wüst van het 
Dordrechts Museum weer te zien. 

Kunst die je
bijblijft
Dit voorjaar was de Vereniging 
Rembrandt nadrukkelijk aan-
wezig in het Nederlandse straat-
beeld. Vanaf mei waren er  
affiches met reclame voor de 
Vereniging in abri’s en video- 
animaties op grote, digitale  
reclameborden op meer dan 
2000 locaties in heel Nederland 
te zien. Zelfs voor de thuiswerkers 
waren deze opvallende reclame- 
uitingen met gesteunde aankopen 
moeilijk te missen (zie pp. 2-3). 
Met dank aan het MKB steun-
fonds van media-exploitant 
Ocean Outdoor, en de media- 
exploitanten Clear Channel en 
Hillenaar Outdoor, die ons deze 
reclamemogelijkheid kosteloos 
aanboden. 

kort
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ALV online
Op 25 juni was de Algemene 
Ledenvergadering van de Vere ni-
ging Rembrandt, vanwege de  
coronacrisis voor het eerst online. 
We hopen in 2021 de ALV weer 
mét leden te kunnen organiseren. 
Wellicht met daarnaast de moge-
lijkheid de vergadering online te 
volgen, want verschillende leden 
lieten weten het plezierig te vinden 
vanuit huis mee te kijken en te 
stemmen.

Kijktip
Of eigenlijk zijn het 45 kijktips, 
want deze maanden presenteren 
45 musea door heel Nederland 
bekende of minder bekende 
schatten uit hun verzameling  
in het kader van onze actie  
‘De kracht van onze Nederlandse  
collecties’ (zie hierover ook pp.  
14-16). Weten wat waar te zien is? 
Neem een kijkje op onze website. 

Het weerzien
Als afsluiting van de actie  
‘Kunst die je bijblijft’ besloot de 
Vereniging Rembrandt een aan-
tal inzenders op een bijzondere  
manier te bedanken door hen in 
alle rust te herenigen met het 
kunstwerk dat zij zo gemist heb-
ben. In alle bezochte musea was 
ook een conservator aanwezig 
om nog wat extra’s te vertellen 
over de persoonlijke favorieten. 
Filmpjes van dit weerzien zijn  
te bekijken via ons YouTube-
kanaal. We danken Teylers 
Museum, het Mauritshuis en  
het Rijksmuseum én de conser-
vatoren voor hun medewerking 
en gastvrijheid na sluitingstijd.

Nieuw 
onderzoek
Dit voorjaar kregen drie  
musea een onderzoeksbeurs 
van de Vereniging Rembrandt: 
GRID Grafisch Museum in 
Groningen, het Hannemahuis  
in Harlingen en het Rijksmuseum 
van Oudheden in Leiden. Dankzij 
deze beurs kunnen musea een 
jonge onderzoeker aantrekken 
om wetenschappelijk onderzoek 
naar de collectie te doen voor 
een tentoonstelling en/of publi-
catie. Ook werd de Claudine de 
With Beurs voor de vierde keer 
toegekend. Net als de twee 
voorgaande jaren ging deze 
naar een promovenda aan de 
Rijksuniversiteit Groningen, 
Anna-Rosja Haveman. 

‘Dankzij de bijdrage van de 
Vereniging Rembrandt en  
de Turing Foundation kunnen  
wij Orpheus van Barbara  
Hepworth op bijzondere  
wijze uitlichten.’
Frank Hoenjet, conservator Museum Helmond
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Informatie over de verschillende lidmaat-
schapsvormen kunt u vinden op www.
verenigingrembrandt.nl. Neem contact op 
met Mathilde van der Werff voor vragen over 
schenken of het oprichten van een Fonds op 
Naam, telefonisch via 070 427 1720 of per 
e-mail vanderwerff@verenigingrembrandt.nl.

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 1720 of per e-mail  
pelsrijcken@verenigingrembrandt.nl.

Wilt u meedoen aan ‘Rembrandtlid persoonlijk’ 
of hebt u tips of suggesties voor het Bulletin? 
bulletin@verenigingrembrandt.nl

BESTUUR 

PER 25-06-2020 

Niet-uitvoerende bestuurders: 
De heer drs. A.A. Fock, voorzitter 
De heer drs. W. Weijland, vicevoorzitter 
De heer dr. R.R. Kuijten, penningmeester 
De heer drs. B. Cornelis 
De heer drs. T.D.W. Dibbits 
De heer A.Ph.J. de Haseth Möller 
Mevrouw drs. G.M.E. Knol 
De heer mr. J.J.J. van Lanschot 
De heer drs. G.C.M. Luijten
Mevrouw dr. H.H. Pijzel-Dommisse 
De heer drs. R.C.J.J. Priem 
Mevrouw mr. drs. T.S.M. van Schie 
De heer drs. P.J. Schoon 
De heer mr. C.A. de Zeeuw 
Uitvoerend bestuurder: 
Mevrouw drs. F.M. Bijl de Vroe-Verloop 

Zie voor de raad van adviseurs en  
de medewerkers van de Vereniging 
Rembrandt www.verenigingrembrandt.nl.
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Rijk geklede vrouw 
Jan van Steffeswert
1510. Buxushout, H 18,2 cm
BONNEFANTEN, MAASTRICHT

Foto: Harry Heuts

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 belang stelling 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

CODA  

(alleen van 20-9-2020 tot 

en met 28-2-2021)

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 

’s-Gravenhage 
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 

’s-Heerenberg 
Kasteel Huis Bergh

Heerenveen
Museum Belvédère

Heino/Wijhe
Museum De Fundatie/

  Kasteel Het Nijenhuis

Helmond
Museum Helmond

’s-Hertogenbosch
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 

Oud-Zuilen
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

Nederlands Fotomuseum

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 Zaanse Tijd

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 

’s-Gravenhage 
Museum de Gevangenpoort

Kampen
Stedelijk Museum Kampen 

Rotterdam
Chabot Museum 

Tilburg
Museum De Pont 

           Vrije toegang tot de vaste collecties 
van ondersteunde musea



Met elkaar 
is het 
mogelijk  


