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Een film die de 
tijdsgeest perfect vangt. 
Stefan Kuiper in de Volkskrant, 9 juli 2020Ka
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BLKNWS is een van de 45 presentaties die 
kon worden gerealiseerd dankzij de actie 
‘De kracht van onze Nederlandse collecties’, 
van de Vereniging Rembrandt en de Turing 
Foundation.
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In dit Bulletin worden veel aankopen besproken. Aankopen  
van musea door heel Nederland. Musea die, groot of klein, door 
de pandemie geraakt worden in hun belangrijkste reden van 
bestaan: het delen van hun collecties met zo veel mogelijk  
bezoekers. Tegelijkertijd doen zij er ondanks alle financiële  
onzekerheden van nu alles aan om juist die reden van bestaan 
te blijven uitdragen. Door online zichtbaarder te zijn dan ooit: 
er worden prachtige filmpjes gemaakt, webinars georganiseerd, 
en nog nooit waren er zoveel rondleidingen door conservatoren 
voor iedereen toegankelijk. Zoals ook wij de online ontvangsten 
hebben ontdekt.

Laten wij deze tijd beschouwen als een mogelijkheid ons te verdiepen 
in alles wat er te zien is, dankzij al deze nieuwe wegen om kennis en 
passie te delen. De honderdduizenden volgers van al die musea 
samen geven aan hoeveel behoefte er is geïnspireerd te worden  
door kunst. Ook de betrokkenheid van u zien we terug in het groeiend 
enthousiasme waarmee onze nieuwsbrieven geopend worden en  
in het recordaantal leden die in oktober stemden op het kunstwerk  
dat zij volgend jaar het liefst afgebeeld zien op de Rembrandtkaart 
(zie p. 60). 

Maar wij kunnen deze tijd ook gebruiken om met die online opge-
dane kennis juist de musea in onze eigen omgeving te bezoeken. 
Want dat zijn vaak de musea waar we het minst vaak naartoe gaan. 
We hebben het te druk met het alledaagse bestaan om tijd vrij te 
maken voor een museumbezoek in onze eigen stad. Daar gunnen we 
ons dat uitje niet, of tenminste minder snel. 

Elke stad kent zijn eigen museum of musea. Daar wordt nog steeds 
hard gewerkt aan het presenteren van de vaste collectie, daar worden 
nog steeds tentoonstellingen georganiseerd, en zelfs, als de kans zich 
voordoet, fantastische aankopen gedaan. Want uiteindelijk gaat er 
niets boven het echt kunnen zien en ervaren, en zijn alle fantastische 
online acties niet meer dan een mooie opmaat naar het ter plekke in 
het museum genieten van kunst. Tot dat weer mogelijk is, gaat het 
werk achter de schermen gewoon verder. Wij verheugen ons met u op 
het moment dat de deuren van de musea weer wijd open kunnen. 

Fusien Bijl de Vroe is directeur van de Vereniging Rembrandt
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Duparc was 28 jaar lang verbonden 
aan de Vereniging, waarvan 12 jaar 
als bestuurslid, en Hecht 26 jaar, 
waarvan 22 jaar in het bestuur –  
onbezoldigd, dat mag ook wel eens 
worden gezegd. In die jaren heeft de 
Vereniging bijgedragen aan de aan-
koop van honderden kunstwerken 
voor Nederlandse musea. Een favo-
riet aanwijzen valt dan ook niet mee. 
Hecht vertelt met veel schrappen 
uiteindelijk tot een lijst van de vijf voor 
hem meest memorabele aankopen 
te zijn gekomen, maar het blijken er 
veel meer te zijn. Want de vijf schil-
derijen die het Van Gogh Museum 
tussen 2001 en 2006 kocht en de 
tientallen tekeningen uit de collectie 
Van Regteren Altena rekent hij beide 
als één aankoop, en bij het Portret 
van een oude man van Rembrandt 
noemt hij óók een landschap van Jan 
Lagoor dat in dezelfde vergadering 
ter sprake kwam. Andere gedenk-
waardige momenten waren de  
verrassende ontdekking van het 
Japanse kamerscherm – dat in 2018 
door Museum Volkenkunde werd  
gekocht – en de terugkeer naar het 

Dordrechts Museum van Jan van 
Goyens Gezicht op de Oude Maas 
bij Dordrecht in 2008. Rond de  
Van Goyen werd indertijd een grote 
crowdfundingsactie opgezet, brengt 
Hecht in herinnering. ‘De slogan van 
die actie “Geef Dordrecht zijn gezicht 
terug” was briljant, en dat het ge-
beurde ook. Dat er zo’n enorm bedrag 
van € 3,5 miljoen is opgehaald, en 
dat het Dordrechts Museum en de 
stad zo trots waren, dat heeft me 
geroerd, want dáárvoor doe je het.’ 

Ook Duparc heeft vele lievelingen, 
waaronder de recent verworven 
werken van Joachim Wtewael en 
Jacob Vosmaer, maar hoeft niet lang 
te aarzelen over de aanwinst die 
hem het dierbaarst is: de Bacchant 
van Adriaen de Vries die in 2014 
werd gekocht door het Rijksmuseum. 
‘Dat is een aankoop die met kop en 
schouders boven de rest uitsteekt,’ 
zegt Duparc. ‘De tentoonstelling over 
Adriaen de Vries die het Rijksmuseum 
in 1998 organiseerde was een sen-
satie, maar mijn liefde voor deze 
beeldhouwer gaat veel verder terug, 
tot mijn middelbare schooltijd. Hij 
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Afscheid 
van twee 
kenners

GERDIEN WUESTMAN

Met het vertrek van Frits  
Duparc, oud-directeur van het 
Mauritshuis, en Peter Hecht, 
emeritus hoogleraar aan de 
Universiteit Utrecht, verliest  
de Vereniging Rembrandt twee  
van haar meest prominente 
bestuursleden. Opgeteld hebben 
zij zich 54 jaar lang ingezet voor 
de Vereniging Rembrandt, eerst 
als adviseur en vervolgens als  
lid van het bestuur. Een gesprek 
over kennerschap, het belang 
van een ontwikkeld oog en het 
stadhuis van Appelscha.

Peter Hecht Frits Duparc
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was een man die eigenlijk schildert 
in brons, hij was zijn tijd honderden 
jaren vooruit – Rodin is zijn opvolger. 
De Vereniging Rembrandt heeft met 
€ 4 miljoen aan die aankoop bijge-
dragen, dat is de grootste steun die 
de Vereniging ooit gegeven heeft en 
dat is heel terecht. Het was ook niet 
de aankoop van een Adriaen de Vries, 
maar écht een topstuk. Dat er niet 
één representatief werk van hem 
was in onze musea, was de grootste 
lacune in het Nederlands openbaar 
kunstbezit. Ook vroegere directeuren 
van het Rijksmuseum hebben gepro-
beerd die lacune te dichten. Dat dit 
eindelijk lukte, was voor mij het 
hoogtepunt in die twaalf jaar.’ 

Belang van het oog
Bij de expertise die Duparc en Hecht 
vooral op het gebied van de Hollandse 
en Vlaamse schilderkunst hebben 
draait het niet alleen om kennis, be-
nadrukken beiden. Hecht: ‘De vraag 
of iets een echte Rembrandt is, of 
een echte Van Gogh, heeft te maken 
met kennerschap, maar het gaat 
ook om iets anders, namelijk om 
kwaliteit: is dit een goede Rembrandt, 
is dit een goede Van Gogh?’ Duparc: 
‘Je kunt geen expertise opbouwen 
als je niet heel goed kunt kijken.  
Om je een oordeel te vormen moet je 
kunstwerken vergelijken. Smaak en 
persoonlijke voorkeuren spelen ook 
wel een rol, maar er is wel degelijk 
zoiets als objectieve kwaliteit. Het 
gaat om kijken, kijken en nog eens 
kijken. Je kunt het trainen, je moet 
het ook trainen, maar als de aanleg 
er niet is, dan leer je het nooit. Ik leer 
zelf nog elke dag. Als ik in Londen ben 
ga ik altijd even naar de National 
Gallery, al is het maar voor een half 
uurtje. Wat is nu een goede Cuyp, een 
goede Koninck?’ ‘Het is net als muzi-
kaliteit,’ bevestigt Hecht. ‘Je kunt nog 

Bacchant
Adriaen de Vries
1626. Brons, H 108
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Aangekocht met steun van de  
Vereniging Rembrandt (mede dankzij 
haar Nationaal Fonds Kunstbezit en 
het Prins Bernhard Cultuurfonds),  
de BankGiro Loterij, het Rijksmuseum 
Fonds, het VSBfonds, het Mondriaan 
Fonds, het Frits en Phine Verhaaff 
Fonds, de Stichting Beaulieu et 
Beaux Arts, het Marjon Ornstein 
Fonds, het Elles Nansink Fonds, het 
Familie Verbeek Fonds, Henri en 
Winnie Wientjes, de Rijksmuseum 
International Circle en anonieme 
schenkers in 2014
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zo hard oefenen, als je de aanleg mist 
wordt het niets.’ Hij herinnert zich nog 
hoe hij als relatief nieuw bestuurslid 
bij de vergadering was waar over  
de steunverlening voor Rembrandts 
Portret van een oude man werd be-
sloten, en hoe het hem verbaasde 
dat er zo lang werd gediscussieerd 
over dit werk. ‘Het was niet bij ieder-
een onmiddellijk duidelijk wat voor 
een fantastisch ding dat was. En het 
was ook nog eens te geef.’ 

Specialismen
Kan een specialist op het gebied van 
de Hollandse en Vlaamse schilder-
kunst wel een aanvraag beoordelen 

op een heel ander terrein? Een kwestie 
van jezelf goed informeren, veel 
hebben gezien, de aanvragen van 
musea zorgvuldig lezen en luisteren 
naar de specialisten, zowel binnen als 
buiten het bestuur, luidt het antwoord. 
‘We kennen elkaars kwaliteiten,’ zegt 
Hecht over de bestuursvergaderin-
gen. ‘De één heeft een beter oog 
dan de ander. Mensen die op een 
bepaald gebied een goed ontwik-
keld oog hebben, hebben dat op een 
ander gebied vaak ook. Tegelijkertijd 
kunnen anderen dingen opmerken 
die je zelf nooit had gezien.’

Gevraagd naar een concreet 
voorbeeld van een aankoop buiten 
hun vakgebied noemen Duparc en 
Hecht onafhankelijk van elkaar de 
kostbare klok van Charles Clay, die 
in 2016 door Museum Speelklok werd 
gekocht. Beiden kenden de klok al 
van de tentoonstelling Royal Music 
Machines, die tien jaar eerder in  
het Utrechtse museum te zien was. 
Duparc: ‘Jan Jaap Haspels, de toen-
malige directeur van Museum Speel-
klok, had wel eens verteld over die 
klok, het was zijn droom die ooit nog 
eens te verwerven. Als je me vraagt of 
ik die klok mooi vind, zeg ik nee, maar 
het is een in alle opzichten fantastisch 
object. Je smaak en voorkeuren kun 
je opzij schuiven. Ik heb me destijds 
echt hard gemaakt voor steun aan 
die aankoop. De informatie die ik  
erover had gelezen was voldoende 
om met vertrouwen te kunnen zeggen: 
ja, dit moeten we doen.’

Kwaliteit
‘Uiteindelijk is het de kwaliteit die de 
doorslag geeft,’ zegt Duparc. ‘De 
kwaliteit moet je raken, het oog is het 
belangrijkst.’ Toch zijn niet alle met 
steun van de Vereniging verworven 

Portret van een oude man
Rembrandt
1667. Olieverf op doek, 81,9 x 67,7 cm
MAURITSHUIS, DEN HAAG

Aangekocht met steun van de Ver-
eniging Rembrandt (mede dankzij 
het Prins Bernhard Cultuurfonds), de 
Stichting Vrienden van het Mauritshuis, 
de Mondriaan Stichting samen met 
het Nationaal Aankoopfonds van het 
Ministerie van OCW, de Stichting Na-
tionaal Fonds Kunstbezit, de BankGiro 
Loterij, het VSB Fonds, Fonds 1818, de 
ING Groep, de heer prof. dr. drs A.C.R. 
Dreesmann, de Stichting Dr Hendrik 
Muller’s Vaderlandsch Fonds en parti-
culieren in 1999
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aanwinsten topstukken, erkennen 
beiden. Hecht: ‘Die vroege Rembrandt 
waaraan we hebben bijgedragen 
voor Museum De Lakenhal is heel leuk 
voor het museum in Leiden, maar als 
het Rijksmuseum een aanvraag voor 
dat schilderij had gedaan, dan was 
die niet gehonoreerd. Het gaat im-
mers niet alleen om het belang voor 
het museum, maar ook om de plaats 
in het oeuvre.’ 

Bij het beoordelen van aanvragen 
zijn er niet zelden stevige discussies 
binnen het bestuur. Daarbij kan het 
bijvoorbeeld gaan om de vraag of je 
van een bepaalde kunstenaar niet iets 
beters kunt krijgen dan de beoogde 
aankoop. Bij eigentijdse kunst is de 
vraag vaak of die nu zo veelbelovende 
kunstenaar over 25 of 50 jaar nog  
zo zal worden gewaardeerd. Ook  
topografische voorstellingen leiden 
nogal eens tot verdeeldheid, zegt 
Duparc. ‘Dat is een probleem dat 
steeds terugkeert. Een schilderij van 
het stadhuis van Appelscha, om maar 
een fictief voorbeeld te noemen, kan 
heel belangrijk zijn voor het museum 
in die plaats, maar is niet altijd van 
de kwaliteit die je zou wensen. Dat 
zijn heel moeilijke afwegingen. Over 
schilderijen als het stadhuis van 
Appelscha wordt vaak langer gedis-
cussieerd dan over die € 4 miljoen 
voor Adriaen de Vries. En ik trek dan 
niet altijd aan het langste eind.’

Zichtbaarheid
Gevraagd naar hoe er bij het 150-
jarig bestaan van de Vereniging 
Rembrandt zal worden teruggekeken 
op de periode waarin zij deel hebben 
uitgemaakt van het bestuur, noemen 
beiden de grotere zichtbaarheid als 
opvallendste ontwikkeling. De druk-
bezochte jubileumtentoonstelling 

Monumentale orgelklok
Charles Clay
ca. 1738. Verschillen houtsoorten, 
verguld metaal, messing, zilver en 
olieverf, H 252
MUSEUM SPEELKLOK, UTRECHT

Aangekocht met steun van de  
Vereniging Rembrandt (mede dankzij 
haar Stortenbeker Fonds en haar 
Utrecht & Gooi Cirkel [voorheen: 
Utrechtse Rembrandt Cirkel]), het 
Mondriaan Fonds, de BankGiro 
Loterij, het VSBfonds, de gemeente 
Utrecht en de Stichting Vrienden 
Museum Speelklok in 2016
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125 grote liefdes in 2008, die de 
Vereniging naast een flink aantal 
nieuwe leden ook veel publiciteit  
opleverde, was wat dat betreft een 
kantelmoment. ‘In de twaalf jaar  
dat ik in het bestuur zat, heeft de 
Vereniging een ware metamorfose 
ondergaan,’ zegt Duparc, er onmid-
dellijk aan toevoegend dat dit vooral 
de verdienste is van de opeenvol-
gende voorzitters en directeur Fusien 
Bijl de Vroe. ‘De Vereniging is veel 
opener en bekender geworden. Er is 
een opwaartse spiraal: een groeiend 
aantal leden, ook jongeren, en ook 
meer gespreid over het land, dus niet 
meer alleen grijze heren en dames uit 
Den Haag en Amsterdam. Het ver-
mogen is ook toegenomen, waardoor 
er met een hoger percentage kan 
worden gesteund. Bij de Hobbema 
en de Rembrandt die het Maurits huis 
in de jaren negentig kocht, kon de 
Vereniging slechts met een relatief 
klein percentage bijdragen, maar  
nu steunt zij ook bij grote aankopen 
vaak met 50%. Ook heel belangrijk 
is dat de Vereniging Rembrandt een 
serieuze gesprekspartner is gewor-
den voor de overheid, zoals onder 
andere blijkt uit de vraag aan onze 
directeur om zitting te nemen in de 
commissie Pechtold, die zich boog 
over de bescherming van cultureel 
erfgoed.’ 

Hecht: ‘Er is in de afgelopen  
twee decennia een aantal bijzondere 
dingen gebeurd. Denk aan de werken 
die waren te zien op de tentoonstel-
ling Als kunst je lief is in 2018, waar 
aankopen uit de laatste tien jaar 
werden gepresenteerd, en aan  
eerdere aanwinsten zoals de Van der 
Schardt en het kabinetje van Amalia 
van Solms voor het Rijksmuseum, of 
aan de schilderijen die John Leighton 

voor het Van Gogh Museum heeft 
gekocht: de twee Monets, en daarna 
Manet, Caillebotte, Pissarro. Die 
laatste drie zijn schilderijen die je 
ook in de grootste musea in Londen 
en Parijs zouden opvallen. Dat zee-
gezicht van Manet is een ongeloof-
lijke aanwinst, en het was net als 
Rembrandts Oude man eigenlijk spot - 
goedkoop. Er zijn ook wel aankopen 
niet gelukt, maar in die gevallen heb-
ben we het in ieder geval geprobeerd. 
Dus ja, ik ben heel blij met wat er 
gesteund en gedaan is. Wat ik alleen 
wel hoop, is dat musea hun verza-
meling blijven koesteren. Musea zijn 
verleerd om tentoonstellingen te 
maken uit eigen bezit, en denken te 
snel dat het publiek iets saai vindt of 
de collectie al kent, en dat je kinderen 
niet moet vervelen met geschiedenis. 
Daar zou je veel meer werk van  
kunnen maken.’ 

Gerdien Wuestman is redacteur van het 

Bulletin van de Vereniging Rembrandt

De pier van Boulogne-sur-Mer
Edouard Manet
1868. Olieverf op doek, 59,5 cm x 73,3 cm
VAN GOGH MUSEUM, AMSTERDAM

Aangekocht met steun van de Vereniging  
Rembrandt (mede dankzij haar Acquoy-Nairac 
Fonds), de BankGiro Loterij, het Ministerie  
van OCW, het Mondriaan Fonds, de Rabobank,  
het Prins Bernard Cultuurfonds, het VSBfonds  
en de Vincent van Gogh Stichting in 2002
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Denkraam
WIM PIJBES

Nooit eerder zou ik, zelfs niet in mijn
stoutste dromen, gedacht hebben 
ooit nog eens in de zomervakantie te 
gaan fietsen in eigen land. Gewoon, 
dicht bij huis. Maar dit uitzonderlijke 
jaar dwingt ons allemaal om te bre-
ken met vaste gewoonten zoals een 
zomerverblijf in Italië of ander zon-
overgoten buitenland. En zo werden 
de zuidelijke bergen en stranden dit 
jaar voor het eerst ingeruild voor wat 
aanvankelijk nog bedaagde fiets-
tochten leken langs de Veluwezoom, 
de IJssel en de Drentse hei. 

En wat mij toch overkwam, is het besef 
dat Nederland veel meer moois heeft 
te bieden dan gedacht. En na wat om-
vragen was ik niet de enige die dat was 
opgevallen. Het leek wel of iedereen 
plotseling de ogen waren geopend. Een 
vakantie in eigen land biedt ongekend 
landschappelijk schoon en in mijn geval 
ook nog eens een prima gelegenheid 
voor het afwerken van een heimelijke 
to-do-list zoals een bezoek aan het 
monumentale Radio Kootwijk of de voor-
treffelijke historische tuinen van Kasteel 
Middachten. Ik voelde me tegelijk be-
schaamd en opgelucht te ontdekken 
dat het in eigen land goed toeven is en 
er bovendien nog veel te ontdekken valt. 

Ik moest daarbij denken aan wat in 
musea doorgaans de vaste collectie 
heet. Iedere urgentie daar onmiddellijk 
heen te gaan lijkt te worden getemperd, 
immers, dat kan altijd nog. Die collectie 
is misschien wel vast, wij zijn dat geens-
zins. Wij veranderen namelijk voort-
durend, vaak zelfs binnen een etmaal. 
Het maakt bovendien uit in welke levens-
fase, welke stemming of met wie je een 
schilderij bekijkt. En ook al kijken we 
naar hetzelfde, we zien telkens weer iets 
anders. Vermeers Gezicht op Delft heeft 
(gelukkig) al sinds jaren een vaste plek, 

net als Rembrandts Nachtwacht. Dat 
is prettig want dan hoef ik niet te zoe-
ken en kan ik iedere keer opnieuw, zelfs 
bij de Nachtwacht – die ik toch inten-
sief en onder allerlei omstandigheden 
heb meegemaakt –  mij concentreren 
op het schilderij en vaststellen dat er 
telkens weer iets nieuws opvalt. 
Natuurlijk, het schilderij verandert niet, 
wij veranderen. En het lijkt er dan ook 
op dat een vertrouwd schilderij met je 
meegroeit.

Bij muziek zou je dat misschien eer-
der verwachten, een liedje uit je jeugd, 
het nummer waar we als geliefden 
voor het eerst op dansten. Het maakt 
niet uit hoe vaak we het horen, iedere 
keer opnieuw wordt jouw herinnering 
verbonden met het hier en nu. 
Kunstwerken zijn in dat opzicht, net als 
goede vrienden, getuigen van je leven. 
En daarom is het zo boeiend om ver-
trouwde plekken telkens opnieuw te 
bezoeken, een boek te herlezen en ja, 
ook om voor de zoveelste keer The 
Sound of Music te zien. Nu door de co-
ronacrisis het aantal tentoonstellingen 
is afgenomen wordt het weer tijd de 
vaste collectie te herontdekken. Het 
kijken naar schilderijen, juist naar be-
kende schilderijen, biedt ons, zoals de 
Duitsers dat zo mooi kunnen zeggen, 
een aangename vorm van 
Daseinsberechtigung. Die ligt soms 
dichterbij dan we denken. Kortom, laat 
u verrassen door de vaste collectie! 

 

Eigen land

Alle kanten op in eigen land, 
Posbank, Veluwezoom (Foto: auteur)
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In 2015 werd het Van der Klaauw Fonds bij  
de Vereniging Rembrandt opgericht, met als 
doel musea en archieven te helpen bijzondere 
werken op papier of aanverwante dragers 
een gezonde toekomst te bieden. Daarbij kan 
gedacht worden aan tekeningen en prenten, 
maar ook aan foto’s, papyrus en zelfs aan 
driedimensionale objecten van papier. Vanuit 
het fonds worden beurzen van maximaal  
€ 10.000 verstrekt, bij voorkeur aan begin-
nende papierrestauratoren, zodat zij in staat 
worden gesteld relevante ervaring op te doen 
voor hun verdere professionele ontwikkeling.

De oprichtster van het Van der Klaauw 
Fonds vertelt dat zij indertijd nadacht over 
een goed doel waar zij de erfenis voor zou  
inzetten, en daarbij terugdacht aan haar tijd 
als archiefmedewerkster: ‘Daar zag ik tot mijn 
verdriet dat er vaak geen tijd en geld was om 
de kwetsbare werken die daar worden be-
waard te behoeden voor verder verval.’ Een 
vriendin – een zeer betrokken Rembrandtlid – 
hoorde deze zorgen aan en adviseerde haar 
eens te gaan praten met de Vereniging 
Rembrandt. ‘Het gesprek dat ik had met de 
directeur gaf veel vertrouwen. De Vereniging 
bood toen weliswaar nog niet officieel steun 

Vijf jaar  
Van der 
Klaauw 
Fonds

HILBERT LOOTSMA

Toen een voormalig  
archiefmedewerkster  
– die in dit artikel anoniem 
wenst te blijven – een goede 
bestemming zocht voor een 
erfenis die zij had ontvangen, 
kreeg zij opeens een ingeving. 
Zij had zelf ervaren hoe 
weinig middelen er vaak zijn 
voor de conservering van 
werken op papier. Wat nu als 
zij die erfenis eens daarvoor 
zou inzetten? Zij richtte 
daarop het Van der Klaauw 
Fonds op bij de Vereniging 
Rembrandt. Inmiddels 
bestaat dat fonds vijf jaar – 
een goed moment om het  
in het zonnetje te zetten.

Aafke Weller: 

‘Door het onderzoek is mijn 
overtuiging van het belang om 
tekeningen nu heel zorgvuldig 

te bewaren en terughoudend te 
zijn met tentoonstellen nog 

sterker geworden.’

Alexandra Nederlof: 

‘De beurs uit het Van der  
Klaauw Fonds heeft het voor mij  
mogelijk gemaakt om buiten de 
door mij tot dan toe bewandelde 

paden te treden. Het werk  
aan deze bijzondere dodenrol 

heeft mijn kennis enorm  
verbreed en daar heb ik  

nu al veel profijt van.’
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aan restauraties, maar het was wel mogelijk 
mijn beoogde schenking in te zetten voor on-
derzoek. Na overleg werd besloten dat ik een 
Fonds op Naam zou oprichten dat kon worden 
aangesproken voor onderzoek naar werken 
op papier ten behoeve van hun behoud. 
Afgesproken werd bovendien dat de eventuele 
restauratie van die werken ook deels uit het 
fonds zou kunnen worden bekostigd.’

Van onderzoeks- naar restauratiefonds
Omdat het Van der Klaauw Fonds een beetje 
een vreemde eend in de bijt was tussen de 
andere onderzoeksbeurzen van de Vereniging 
Rembrandt – die alle voor kunsthistorisch  
onderzoek zijn bestemd – duurde het even 
voordat de eerste aanvraag binnenkwam, 
maar inmiddels weten steeds meer musea 
met papiercollecties het te vinden. Dat heeft 
ook te maken met het feit dat de Vereniging 
Rembrandt in 2018 haar missie heeft ver-
breed en is begonnen met het bijdragen aan 
restauraties van musea vanuit haar BankGiro 
Loterij Restauratiefonds. Door de oprichting 
van dit fonds, gevolgd door enkele andere 
met restauratie in de doelstelling, is ook het 
Van der Klaauw Fonds zichtbaarder geworden. 
De Vereniging Rembrandt is inmiddels uitge-
groeid tot een onmisbare partner voor het 
herstellen van bijzondere kunstwerken in ons 
openbaar kunstbezit.

‘Het voelt heel bijzonder dat mijn zorgen 
hebben bijgedragen aan de verbreding van 
de missie van de Vereniging Rembrandt,’ zegt 
de oprichtster van het Van der Klaauw Fonds 
hierover. ‘Het is volgens mij echt belangrijk 
dat wij musea niet alleen ondersteunen bij 
het toevoegen van nieuwe schatten aan hun 
collecties, maar ook dat wij hen helpen de 
reeds verworven schatten zo goed mogelijk te 
bewaren en toegankelijk te maken. Zo zorgen 
wij ervoor dat niet alleen wij, maar ook vol-
gende generaties ervan kunnen genieten.’  

Hilbert Lootsma is kunsthistoricus en  

medewerker van de Vereniging Rembrandt

Juliet Baines: 

‘Dankzij het Van der Klaauw  
Fonds heb ik de kans gekregen om 
samen met ervaren restauratoren 

te werken aan een verborgen  
topstuk in de collectie van het 
Rijksmuseum van Oudheden.  

Dat het hierdoor uit  
de vergetelheid kan 
worden gehaald is 

fantastisch!’

Françoise Richards:

‘De zorgvuldige en  
systematische beoordeling  

van een relatief groot aantal  
tekeningen gaf inzicht in de  
“algemene gezondheid” van  
de papiercollectie en hielp  

bij het bepalen van  
prioriteiten voor de  

conservering.’ 

In de afgelopen jaren zijn er 
zes projecten gesteund vanuit 
het Van der Klaauw Fonds, en 
een zevende project wordt 
naar verwachting binnenkort 
goedgekeurd:

===
Onderzoek naar de materiële 
staat en restauratie van de 
zogenaamde Papyrus van 
Kenna, een meer dan 3.000 jaar 
oude Egyptische dodenrol in de 
collectie van het Rijksmuseum 
van Oudheden, door Alexandra 
Nederlof (2018).

===
Onderzoek naar de bewaarom-
standigheden en de conservering 
van de tekeningen van Rembrandt 
in het Rijksmuseum, door Aafke 
Weller (2018).

===
Inventarisatie van de achter stan -
den in behoud en behandeling 
van tekeningen in de collectie 
van het Amsterdam Museum, 
door Françoise Richards (2019).

===
Vervolgproject onderzoek naar 
de bewaaromstandigheden  
en de conservering van de 
tekeningen van Rembrandt in 
het Rijksmuseum, door Aafke 
Weller (2019).

===
Vervolgproject onderzoek naar 
de materiële staat en restauratie 
van de Papyrus van Kenna in de 
collectie van het Rijksmuseum 
van Oudheden, door Juliet 
Baines (2020).

===
Restauratie van drie diorama’s  
in het Tropenmuseum, door Linde 
Akkerman en Nico Lingbeek 
(2020; zie pp. 52-55).
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Het beleg van ’s-Hertogenbosch, de inname door de 
‘stedendwinger’ en de terugtrekking van de troepen 
van de Spaanse koning Filips IV werden door diverse 
kunstenaars vastgelegd, maar deze satirische weergave 
van de uittocht van de roomse geestelijkheid is uniek. 
Sinds 1579 was ’s-Hertogenbosch onafgebroken trouw 
gebleven aan de wettige soeverein, eerst Filips II als 
hertog van Brabant, daarna de aartshertogen Albrecht 
en Isabella en vervolgens Filips IV. Vanwege de strate-
gische ligging in het meest noordelijke deel van de 
Zuidelijke Nederlanden gold het als een van de sterkste 
schakels in de Spaanse omsingeling van de Republiek 
en een bolwerk van de contrareformatie.

BEVRIJDING OF INNAME?

Het Noordbrabants Museum schenkt ruime aandacht 
aan het jaar 1629 in de vaste collectieopstelling ‘Het 
verhaal van Brabant’, waarin de gebeurtenissen in zowel 
regionaal als nationaal perspectief geplaatst worden. 
Om deze opstelling te kunnen realiseren, heeft Het 
Noordbrabants Museum verschillende werken in lang-
durig bruikleen gekregen, onder andere van het Rijks-
museum en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Deze 
geven de gebeurtenissen rond het beleg en de inname 
vrij realistisch weer. Het museum beschikte echter nog 
niet over een werk dat de uittocht op satirische wijze 
laat zien en daarmee ook de aandacht vestigt op de re-
ligieuze spanningen gedurende de Tachtigjarige Oorlog. 
Aan de hand van het schilderij van Saftleven is het nu 
mogelijk naast de gebeurtenissen zelf ook de verschil-
lende perspectieven daarop te belichten. Want terwijl 

Dierensatire

Begin maart 2020, net voor de wereld op
slot ging, was op de TEFAF een opmerkelijk 
werk van Cornelis Saftleven te zien – een 
schilderij met een bonte optocht van  
verklede dieren en monsters. Deze voor-
stelling verwijst naar een belangrijke  
historische gebeurtenis: de uittocht van de 
roomse geestelijken uit ’s-Hertogenbosch 
in 1629, na de overgave van de stad aan 
stadhouder Frederik Hendrik.
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NIEUWE AANWINST

Satire op de uittocht van de 
geestelijkheid uit ’s-Hertogenbosch  
in 1629 
Cornelis Saftleven
1629. Olieverf op paneel, 40,3 x 55,6 cm
Bijdrage: € 80.275, waarvan € 60.000 uit 

het Jheronimus Fonds en € 20.275 uit het  
Mevrouw dr. E. Frederiks Fonds
HET NOORDBRABANTS MUSEUM, ’S-HERTOGENBOSCH

Aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt  

(mede dankzij haar Jheronimus Fonds en haar  

Mevrouw dr. E. Frederiks Fonds)
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boven de rivieren nog steeds naar 1629 wordt ver- 
wezen als de ‘bevrijding van ’s-Hertogenbosch’, wordt 
het in het zuiden toch echt als een inname gezien. 
Meer  stem migheid is van alle tijden.

DE ‘CRUEPELE BISSCHOP’

Niet alleen het jaartal op het schilderij verwijst naar 
deze gebeurtenis. Ook de voorstelling verbeeldt het 
specifieke moment van de uittocht van de geestelijken. 
Op het schilderij zien we een processie van verklede 
dieren en fantasiewezens met vlaggen, kruisen, rozen-
kransen en heiligenbeelden. De kleding en attributen 
van de dieren verwijzen naar bepaalde kloosterordes 
of posities binnen de katholieke kerk. Het zwijn met 
een bel om zijn nek vertegenwoordigt bijvoorbeeld de 
Antoniusbroeders. Sint-Antonius wordt immers altijd 
afgebeeld met een zwijntje. De olifant op de kruiwagen 
heeft zijn oren tot mijter gevouwen en draagt een  
koperen vuurklok om zijn schouders bij wijze van  
ceremoniële schoudermantel (een zogenoemde mo-
zetta). Dit is hoogstwaarschijnlijk een verwijzing naar 
Michael Ophovius (1570-1637), die in 1626 benoemd 
was tot bisschop van ’s-Hertogenbosch. Aan de voeten 
van de olifant liggen twee krukken, dit is een referentie 
aan de ‘cruepele bisschop’: een gemijterde bedelaar 
die soms ook ten tonele verschijnt in de genrevoor-
stellingen van Jheronimus Bosch, Pieter Bruegel en 
navolgers. Tijdens de echte vastenavondviering deden 
eenvoudige lieden zich soms voor als abt of bisschop; 
zij gingen zelfs voor bij pseudo-kerkelijke plechtig- 
heden. 

Op schilderijen met een voorstelling van de strijd 
tussen Vasten en vastenavond, de symbolische strijd 
tussen de vastentijd en carnaval, zijn de twee hoofd-
personages vaak afgebeeld op een kar, soms omgeven 
door figuren gekleed in allerhande huisraad. Door de 

De bedelaars
Pieter Bruegel I
1568. Olieverf  
op paneel,  
18,5 x 21,5 cm
MUSÉE DU LOUVRE,
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olifant op een kruiwagen te plaatsen met een vuurklok 
om zijn schouders en een paar krukken voor zijn 
poten, dreef Saftleven nog eens extra de spot met de 
bisschop. Hij zet Ophovius neer als de aanvoerder van 
het katholieke clerus die de stad moest verlaten.

COMMENTAAR OP DE ACTUALITEIT

De in Rotterdam werkzame Cornelis Saftleven (1607-
1681) was als veelzijdig kunstenaar actief binnen ver-
schillende genres van de schilder- en tekenkunst; hij 
maakte boerenvoorstellingen, portretten, landschappen 
en historiestukken. Tot zijn oeuvre behoren enkele  
satirische voorstellingen van dieren en fantasiewezens, 
waarvan het huidige werk een prachtig voorbeeld is. 
Deze satires geven blijk van buitengewone originaliteit 
en inventiviteit en worden daarom bijzonder gewaar-
deerd. Behalve van grote kunsthistorische waarde zijn 
deze werken ook belangrijk omdat ze refereren aan  
religieuze en politieke ontwikkelingen in de 17de eeuw. 
Saftleven heeft door middel van satire diverse malen 
gereageerd op de actualiteit; slechts twee, en nu drie, 
van zulke schilderijen zijn in Nederlands museaal bezit. 

Het vroegste voorbeeld dateert uit 1621, toen 
Saftleven door Petrus Scriverius benaderd werd om 
een satire te schilderen op de Synode van Dordrecht. 
Het schilderij is verloren gegaan, maar het schetsont-
werp hiervoor bevindt zich in de collectie van het 
Rijksmuseum. In Museum Boijmans Van Beuningen 
bevindt zich Saftlevens schilderij Die wil rechten om 
een koe uit 1629. Hierin bespot de kunstenaar boeren 
die zich door geldbeluste advocaten laten verleiden 
om bij het minste of geringste te procederen. Nog  
bekender is een satire op de berechting van Johan van 
Oldenbarnevelt in 1619 in het Rijksmuseum. Dit werk 
toont de landsadvocaat op een bankje, omringd door 
rechters in de gedaante van verschillende soorten dieren. 

Het werd geschilderd in 1663, wat aantoont dat Saftleven 
tot het eind van zijn leven satires bleef schilderen op 
politieke en religieuze gebeurtenissen. 

BEELDTRADITIE

Naast de mogelijkheden die Satire op de uittocht van de 
geestelijkheid uit ’s-Hertogenbosch in 1629 biedt om de 
geschiedenis van Brabant onder de aandacht van het 
publiek te brengen, past het werk ook kunsthistorisch 
gezien naadloos in de collectie van Het Noordbrabants 
Museum. Saftleven borduurde hiermee voort op in-
venties van Bosch en Bruegel, maar lijkt ook te zijn  
beïnvloed door werk van eigentijdse kunstenaars als 
Adriaen Brouwer, David Teniers de Jonge en Roelandt 
Savery. Het museum beschikt over een gevarieerde 
collectie waarin een aantal van deze kunstenaars uit de 
Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden vertegenwoor-
digd is. Bijna 400 jaar nadat de protestantse schilder 
Saftleven de katholieke geestelijken op spottende wijze 
vastlegde, vindt dit schilderij zijn definitieve bestem-
ming in de stad waar dit werk het meest op zijn plaats 
is: ’s-Hertogenbosch. 

Jettie Rozemond, conservator oude kunst Het Noordbrabants 

Museum

Geertje Jacobs, hoofd collectie Het Noordbrabants Museum 

Satire op de berechting van  
Johan van Oldenbarnevelt
Cornelis Saftleven
1663. Olieverf op doek,  
63 x 86 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Geschonken door de heer  
G. de Clercq in 1892
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voor geneeskundestudenten beschikbaar te maken. 
‘Omdat er zoveel méér in de wereld is dat op aandach-
tig en ruim kijken wacht’, staat in de introductie van 
het spel. Maar hoe oefen je dat, ruim en aandachtig 
kijken? Het antwoord is simpel: door een kaart uit het 
Kijkdokter Kaartspel te trekken en de kijkoefeningen uit 
te voeren.

Nauwkeurig observeren
Zo laat kijkdokter Hans Aarsman de spelers een kunst-
werk opzoeken dat een landschap voorstelt, waarna ze 
moeten tellen. Wolken, mensen, planten, dieren. ‘Op 
die manier beoordeel je niet meteen wat je ziet, maar 
ga je terug naar de beschrijving’, vertelt Hans. ‘Als we 
iets zien, zijn we namelijk geneigd meteen in de interpre-
tatie te springen, dat is een soort overlevingsstrategie, 
om te zien of dingen wel of niet gevaarlijk voor je zijn. 
Maar als je dingen wilt bestuderen is beschrijven heel 
belangrijk, en dat kost grappig genoeg heel veel energie, 
want je wilt steeds die stap naar de interpretatie maken.’ 
De basis van alle kijkdokter-oefeningen, benadrukt 
Hans, is goed kijken wat je eigenlijk voor je neus hebt. 
Daarom sloot de methode ook aan op het medisch  
onderwijs: omdat dokters bij uitstek nauwkeurig moeten 
observeren, vertelt hoogleraar oogheelkunde en kijk-
dokter Jan Keunen: ‘Dat is een cruciale vaardigheid 
voor de verbetering van de patroonherkenning van 
jonge dokters. Daardoor kunnen zij beter het ziektebeeld 
van een patiënt herkennen en dus beter diagnoses 
stellen.’

De vertaalslag van de praktijk naar het spel werd 
gedaan door Let Geerling, hoofd van het Radboud-
programma Kunst en Cultuur. Van de kijkdokters kreeg 

‘Bijvangst’ noemen de makers het Kijkdokter Kaartspel 
bescheiden, omdat het idee voortvloeide uit hun werk 
voor het programma OGEN WIJD OPEN! in het Rad-
boud umc. Sinds 2016 kunnen Nijmeegse geneeskunde-
studenten in dat programma oefenen om aandachtiger 
en met meer empathie naar patiënten te kijken. Daarvoor 
wordt de Amerikaanse methode van art based medical 
learning toegepast, waarbij kunst het leermiddel is.1 

Op verschillende locaties – een museum, een dans-
zaal of in de natuur – krijgen de studenten kijkoefeningen 
aangereikt van zogeheten ‘kijkdokters’: een team van  
8 kunstenaars en 5 artsen. Tijdens die sessies trekken de 
kijkdokters geregeld toeschouwers: museumbezoekers 
die geïntrigeerd raken door de oefeningen die de stu-
denten krijgen. Dikwijls haken toeschouwers aan, met 
bijzondere gesprekken tot gevolg. Door dat enthousias me 
besloot het kijkdokter-team de sessies niet langer alleen 

Kijken zonder kennis. Nauwkeurig 
waarnemen wat je ziet, zonder direct 
te duiden. Wie met zo’n open vizier 
om zich heen kijkt, is in staat com-
pleet nieuwe dingen te ontdekken: 
over de wereld, over zichzelf, en over 
kunst. Maar hoe schudden we onze 
vertrouwde, vooringenomen kijkwijze 
af? Het Kijkdokter Kaartspel kan ons 
daarbij helpen. Een gesprek met de 
makers.

De Kijkdokters, met ge-
heel rechts Hans Aarsman 
en onder de overkapping  
Let Geerling met naast 
haar Jan Keunen.

Iedereen 
kijkdokter  

LAURENS MEERMAN

Noot

1 Aan dit programma 
werd eerder aandacht 
besteed in het  
Bulletin van de  
Vereniging Rembrandt 
van zomer 2017.



19   2020 # 3   

zij schriftjes met daarin hun oefeningen, soms wel 
meer dan 80. Zij selecteerde per kijkdokter 3 à 4 vra-
gen die voor alle denkbare spelers in elke (museum)-
situatie te spelen zijn. De vragen zijn steeds kenmerkend 
voor de methode van de betreffende kijkdokter. Zo 
vraagt tekenaar Jan Rothuizen de speler om na afloop 
van het museumbezoek buiten op zoek te gaan naar 
kunst – daar vindt Rothuizen namelijk zijn eigen inspi-
ratie. Hij is tevens verantwoordelijk voor de tekeningen 
die het spel sieren. Als ik ze illustraties noem, vertelt 
Jan dat hij ze willekeurig, als ‘strooigoed’ over het spel 
heeft verdeeld. ‘Er is geen directe relatie tussen de  
vragen en de afbeeldingen. De enige samenhang is 
dat de tekeningen allemaal over kijken gaan, maar je 
kunt nooit precies vertellen wat er gebeurt’, licht hij 
toe. Omdat ik onbewust een verband tussen de vragen  
en de tekeningen veronderstelde, heb ik ze ‘verkeerd’  
geïnterpreteerd. Die ontdekking raakt aan de crux van 
het spel, zoals treffend verwoord in een opdracht van 
beeldend kunstenaar en kijkdokter Roy Villevoye: 
‘Probeer vijf minuten hardop te beschrijven wat je fei-
telijk ziet, dus niet wat je denkt te zien.’ Om onze con-
stante behoefte aan interpretatie in te tomen, bevat 
het spel ook een kaart met instructies die op mantra’s 
lijken: ‘Kijk zelf, denk zelf, gebruik je fantasie. Fouten 
maken kan niet’ en ook ‘Maak je los van het idee dat  
je iets van kunst zou moeten weten.’

Kijkplezier
Dat laatste advies is koren op de molen van Fusien Bijl 
de Vroe, directeur van de Vereniging Rembrandt, die 
ook input voor het spel leverde: ‘Ik merk vaak dat men-
sen een drempel over moeten om een museum in te 
gaan, omdat ze denken: ik weet niks. Voor mensen die 
daardoor een beetje bang zijn voor kunst, zijn dit fan-
tastische oefeningen.’ Als je gewoon durft te kijken,  
is een museumbezoek namelijk net zo laagdrempelig 
als wandelen, vindt zij: ‘Iedereen durft de natuur in te 
gaan en te zeggen: wat een mooie boom, ongehinderd 
door de vraag of het een eik of een beuk is. Goed kijken 
en gewoon durven genieten is volgens mij de basis  
van kunst beleven.’ Dankzij het programma aan het 
Radboudumc kunnen al heel wat jonge dokters op 
deze manier van kunst genieten. En wie dat kan, mag 
zichzelf een kijkdokter noemen. Dankzij dit spel is die 
titel, maar vooral het kijkplezier dat daarbij hoort, nu 
voor alle leden van de Vereniging Rembrandt binnen 
handbereik. 

Laurens Meerman is kunsthistoricus en medewerker van de 

Vereniging Rembrandt

Wilt u een Kijkdokter Kaartspel gratis ontvangen? Breng dan  
een nieuw lid aan of geef een lidmaatschap cadeau (zie p. 59). 
Of bestel het zelf via kijkdokter.nl (€ 9,50 inclusief verzendkosten).

Dwaal ontspannen door het museum en 
zoek één kunstwerk uit dat je graag mee 
naar huis zou willen nemen.

Jan Keunen: ‘Voor mij was het meteen bingo:  
ik neem het Strandgezicht met visverkopers  
bij Katwijk van Jan van Goyen mee, vanwege 
de ruimtewerking en de levendigheid. Ik loop 
zelf af en toe over het strand bij Katwijk, en  
dan ervaar ik – vier eeuwen later – hetzelfde 
als Van Goyen. Hij weet de schoonheid van de 
Hollandse kust treffend weer te geven, en dan 
realiseer je je waarom zijn tijdgenoot Spinoza  
in de natuur een goddelijke kracht zag. Als dit 
schilderij boven mijn bed zou hangen, kwam  
ik mijn bed niet meer uit.’  

De makers van het Kijkdokter Kaartspel  
beantwoorden een vraag uit het spel, waarbij 
de digitale database van de Vereniging 
Rembrandt als ‘museum’ fungeert. 

Strandgezicht met visverkopers bij Katwijk
Jan van Goyen
1641. Olieverf op paneel, 41 x 55 cm
KATWIJKS MUSEUM

Aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt 
(mede dankzij haar Alida Fonds en haar BankGiro Loterij 
Aankoopfonds), het Spaarbankfonds Katwijk en de  
Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum in 2020
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Ga na je museumbezoek naar buiten en 
loop om het gebouw heen. Kijk om je heen 
alsof je in het museum bent. Zoek iets uit 
wat je in het museum wil laten zien.

Jan Rothuizen: ‘Deze oefening gaat erover 
dat je zelf ook kunstenaar bent en dat je dus 
kunt benoemen wat bijzonder is. Ik loop op 
dit moment over Schiermonnikoog [het inter-
view vindt telefonisch plaats, red.] en loop 
door een nieuwbouwwijk, waar ik overal 
mooie schuttinkjes zie. Die willen verhullen, 
maar staan er ook heel parmantig bij, een 
vorm van dualiteit. Het zou heel mooi zijn om 
een paar van die schuttinkjes te selecteren 
om in het museum te laten zien.’  

Ga naar een ruimte met meerdere  
kunstwerken, stel je voor dat de kunst-
werken mensen zijn, waar hebben ze  
het dan over? 

Let Geerling: ‘Deze vraagt nodigt mij uit om 
op een authentieke manier naar kunstwerken 
te kijken, vragen te stellen en te ontdekken. 
Ik koos twee heel verschillende werken:  
een zwart-wit foto van Ed van der Elsken  
en Leonora Carringtons droomachtige land-
schap, waarin de mensfiguren en bomen  
bizarre verhoudingen hebben. Wat bespreken 
deze leeftijdsloze figuren met die jongvol-
wassenen in dat café, die vermoeid in elkaar 
armen zijn gevleid? Over wat het is om elkaar 
aan te raken en vast te houden, misschien. 
Over gevoelens van eenzaamheid. Het is vast 
een lang gesprek, over toenadering door  
elkaar aan te kijken, vast te houden en alles 
daartussen.’

Ann en Benny, uit het fotoboek 
Een liefdesgeschiedenis in  
Saint Germain des Prés 
Ed van der Elsken
vóór 1956. Ontwikkelgelatine-
zilverdruk
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Aangekocht met steun van de  
Vereniging Rembrandt (mede dankzij 
haar Themafonds Fotografie en 
Video en haar Dura Kunstfonds), 
het Mondriaan Fonds, deelnemers 
van de BankGiro Loterij, Paul Huf 
Fonds/Rijksmuseum Fonds en het 
Marque Joosten en Eduard Planting 
Fonds/Rijksmuseum Fonds in 2019

Again the Gemini are in
the Orchard
Leonora Carrington
1947. Olieverf op paneel,  
91 x 60 cm
MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN, 

ROTTERDAM 

Aangekocht met steun van de  
Vereniging Rembrandt (mede 
dankzij haar Desirée Lambers 
Fonds en haar Dura Kunstfonds), 
het Mondriaan Fonds, de BankGiro 
Loterij, de Stichting Fonds Willem 
van Rede, het Prins Bernhard 
Cultuurfonds (mede dankzij  
het Breeman Talle Fonds) en  
de Stichting Museum Boijmans  
Van Beuningen in 2019

Kies een werk dat je mooi vindt. 
Als het een parfum kon verspreiden, hoe 
zou het ruiken? 

Hans Aarsman: ‘Ik heb toevallig net corona 
gehad, zonder enige nare gevolgen, behalve 
dat ik mijn geur en smaak al een week kwijt 
ben. Dus toen ik het Stilleven met kazen  
van Floris van Dijck zag, ben ik alvast gaan  
oefenen. Want als je je smaak kwijt bent, en 
je denkt aan koffie, dan vraag je je af: hoe 
smaakt dat ook alweer? Van Dijcks olijven 
roepen echt iets op, en die kazen ook, bijna 
dat je gaat watertanden. Al verraadt dat 
natuurlijk een aanname, want het kunnen 
ook best ouwe vieze stinkende kazen zijn!’

Stilleven met kazen
Floris van Dijck
ca. 1615. Olieverf op paneel, 82,2 x 112,2 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Aangekocht met steun van de Vereniging Rem-
brandt en de Rijksmuseum-Stichting in 1982



 

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 partner en ik zijn lid geworden 
omdat we het belangrijk vinden bij 
te dragen aan het kunstbehoud voor 
Nederland. We hebben geen kinderen 
en zijn op termijn van plan kunst en 
vermogen na te laten aan de 
Vereniging Rembrandt.’

Vroegste kunstherinnering
‘Dat was een zeegezicht van Hendrik 
Willem Mesdag dat vroeger bij mijn 
grootouders hing en nu bij ons thuis. 
Het maakte indruk op me omdat het 
me herinnerde aan onze vakanties in 
Cadzand-Bad.’
 
Veel tijd doorgebracht voor
‘Zowel in Amsterdam als in Parijs 
heb ik wel een uur lang gekeken 
naar Rembrandts portretten van 
Marten en Oopjen. Dat zijn zulke  
indrukwekkende schilderijen, heel 
bijzonder dat die jonge mensen zich 
zo lieten portretteren.’

Gaan houden van
‘Een jaar of vijftien geleden heb  
ik op de TEFAF voor het eerst een 
penschilderij gezien, een zeeslag 
door Willem van de Velde I. Ik wist 
helemaal niet dat zoiets bestond. 
Een penschilderij van Willem van  
de Velde is onbetaalbaar, maar wij 
hebben er twee van Cornelis Pietersz 
de Mooy, een minder bekende 
 kunstenaar.’

Favoriete kunstenaar
‘Jan van Goyen. Ik vind het heel 
knap hoe hij met weinig kleuren de 
atmosfeer in een landschap kan 
overbrengen.’

Mooiste tentoonstelling
‘In 2004 heb ik in het Metropolitan 
Museum in New York de tentoonstel-
ling Byzantium, Faith and Power  
bezocht, waar prachtige iconen waren 
te zien. Jammer genoeg heb ik The 
Glory of Byzantium in 1997 gemist.’

Droomaankoop
‘Ik ben een liefhebber van iconen,  
en die zie je niet veel in Nederlandse 
musea. Een iconostase [een wand 
samengesteld uit iconen waarmee  
in orthodoxe kerken de altaarruimte 
werd afgeschermd, red.] voor Museum 
Catharijneconvent zou voor mij een 
droomaankoop zijn.’

Opvallendste aankoop
‘Een paar jaar geleden is er door vier 
musea aangekocht uit een particu-
liere zilvercollectie [de collectie van 
Annelies Krekel, red.]. Dat sprak me 
erg aan, dat musea in overleg pro-
beren zo’n verzameling voor 
Nederland te behouden.’

Graag zien
‘In oktober zou in Museum Ludwig in 
Keulen een tentoonstelling over Andy 
Warhol open gaan. Die is enkele 
maanden uitgesteld vanwege de  
corona-pandemie, maar deze winter 
hoop ik die alsnog te bezoeken.’  

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

Marcel Gubbels (61 jaar), bestuurssecretaris bij de 
overheid, Rembrandtlid sinds 2008.
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‘Je weet dat je altijd iets onverwachts 
kunt tegenkomen als je naar kunst 
kijkt’, zegt Wieteke van Zeil. ‘Omdat 
kunstenaars altijd iets presenteren 
wat nog niet eerder bestond.’ En 
precies dat onbekende lokt uit tot het 
verkennen van nieuwe perspectieven 
en zorgvuldige oordeelsvorming.  
‘Ik heb gemerkt dat ik, als ik in een 
museum ben, meer de tijd neem en 
meer oog heb voor context dan 
wanneer ik ergens anders ben. Wat 
me niet altijd lukt in de buitenwereld, 
lukt me wel in een museum: in alle 
rust observeren, nieuwe informatie 
toelaten, om dan weloverwogen tot 
een mening te komen.’

‘Natuurlijk heb ik net als iedereen 
nog steeds weleens een snel oordeel 
omdat ik iets direct aantrekkelijk vind 
of juist niet, of omdat ik denk iets al 
te kennen, maar – en dat vond ik een 
van de leukste dingen om te ontdek-
ken – daar kunnen we dus niks aan 
doen.’ Ze doelt op wetenschappelijk 
onderzoek dat aantoont dat ons 
brein zó in elkaar zit dat een eerste 
inschatting altijd vooruitsnelt op een 
zorgvuldige overweging. Dat gebeurt 
instinctief, gericht op overleving. 
Maar ja, snelle oordelen zijn er al 
genoeg, op sociale media gonst het 
ervan. Van Zeil geeft in haar boek 
een rijtje tips om kijkplezier en on-
derzoekend denken hand in hand te 
laten gaan. Kort door de bocht is dat: 
heb geduld, wees (en blijf) nieuws-
gierig, blijf bij jezelf, ga kijken naar 
het origineel voor je oordeelt en sta 
ervoor open je mening te herzien. 

Persoonlijke associaties
Niet alleen de kunst zelf biedt on-
verwachte inzichten, dat doet ook 
Van Zeil als ze erover schrijft. Als een 
drone boven een nieuwe bestemming 

cirkelt ze rond haar onderwerpen. 
Nu eens van ver, dan weer heel dicht 
op de huid, met toch plotseling nog 
een verrassende ruk opzij. Geestig, 
wanneer ze bijvoorbeeld de rust die 
Krimi-detective Derrick uitstraalde 
in de gelijknamige tv-serie vergelijkt 
met het bestudeerde gemak, in het 
Italiaans sprezzatura, waarin een 
16de-eeuwse schilder als Rafael uit-
blonk. Het staat allemaal in scherp 
contrast tot de druk, druk, druk-
maat schappij van nu. Persoonlijk, 
als ze vertelt hoe ze als kind vanuit 
de auto de lampen langs de snelweg 
telde, zoals Pieter de Hooch zijn 112 
geheel zichtbare tegels op een schil-
derij geteld moet hebben. Een enkele 
keer poëtisch, als ze ziet hoe de 
kleurreflectie in een koperen emmer 
op een schilderij van Nicolaes Maes 
eruit ziet, ‘zoals melk door koffie ver-
keerd kan sluimeren’. Ze is evenzeer 
thuis in de pop-, film- en mode-cul-
tuur en manoeuvreert soepeltjes van 
register naar register, van spreektaal 
tot jargon.

Een voorbeeld van voortschrijdend 
inzicht dat Van Zeil zelf heeft toege-
past, heeft te maken met de rol van 
vrouwen in de beeldende kunst. 
Anderen wezen haar erop dat in haar 
eerste boek geen enkele vrouw staat. 
‘Ik vond het echt een schok. Ja, er 
waren weinig vrouwelijke kunstenaars 
in het verleden. Maar het waren er 
veel meer dan ik kende, tijdens mijn 
studie kunstgeschiedenis heb ik niets 
over hen meegekregen. En dat is erg. 
De kunstgeschiedenis heeft het be-
lang van vrouwen volledig onder het 
tapijt geveegd. Dat er in mijn nieuwe 
boek elf kunstenaressen zijn opgeno-
men, is te danken aan het onderzoek 
voor mijn essay “Gaan we nu eindelijk 
van vrouwen houden?” De begaafde 

Een scheef geknoopt vest op een 
marmeren beeld van Bernini, 
onthoofde parkietjes op een 
middeleeuwse Perzische grafsteen, 
een engel met een aangelijnde 
vleermuis: aan het oog van 
kunsthistoricus Wieteke van Zeil 
ontsnapt geen detail. 
Nieuwsgierigheid is haar grote 
drijfveer. Altijd is zij benieuwd naar 
de verschillende manieren waarop je 
naar dingen kunt kijken en wat dat 
zoal met een mens kan doen. Dat 
blijkt ook uit haar net verschenen 
derde boek Altijd iets te vinden. De 
kunst van het oordelen, aanleiding 
voor een vraaggesprek. 

ADRIENNE QUARLES VAN UFFORD

Ik probeer 
drempels voor 
museumbezoek 
weg te nemen
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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

Kunst  
als klimop 
voor de 
geest



17de-eeuwse Amsterdamse stilleven-
schilderes Maria van Oosterwijck  
is in Nederland bijvoorbeeld vrijwel  
onbekend, terwijl zij schilderijen  
leverde aan vorsten als Lodewijk XIV 
en de Oostenrijkse keizer.’

Emoties en kunst
In het voorjaar van 2021 komt er op 
NPO 2 een televisieprogramma van 
Van Zeil over emoties en kunst. ‘Het 
zijn zes afleveringen over hoe kunste-
naars in alle tijden en vele culturen 
uiting hebben gegeven aan onze  
basisemoties. En over de rol die kunst-
werken spelen in het oproepen of 
het omgaan met die emoties. Het 
gaat zelfs nog iets verder, we tonen 
ook rituele objecten die helpen bij 
rouw bijvoorbeeld, of die vreugde 
oproepen.’ De corona-pandemie 
legt beperkingen op bij het filmen. 
‘Op dit moment kunnen we natuurlijk 
alleen maar in Nederland filmen. 
Toch denk ik dat de timing van dit 
programma heel goed uitkomt.  
Ten eerste omdat ik denk dat het 
noodzakelijker is om nu naar kunst 
te kijken. We ontstijgen daardoor 
even onze alledaagse sores. Maar 
ook omdat we met onze emoties  
gewoon letterlijk tegen de muur  
botsen, omdat onze levens zo beperkt 
zijn. We zijn veel minder mobiel, en 
we zien minder. We kunnen ook  
minder lichamelijk uiting geven aan 
onze emoties. Het is puur toeval, 
want het idee ligt er al twee jaar, 
maar ik hoop dat het mensen goed 
zal doen.’

‘Eigenlijk is het programma een 
uitgewerkte vertaling van de manier 
waarop ik probeer te schrijven over 
kunst, in de Volkskrant en in mijn 
boeken. Daar maken wij met een ge-
weldig team nu televisie van. Het is 

voor mij heel belangrijk dat daarbij 
alle drempels weggenomen worden, 
dat het gewone van kunst in het leven 
wordt benadrukt. Ik wil niet dat je al 
op voorhand een museum filmt alsof 
het een kathedraal is, waarin je ei-
genlijk alleen naar binnen mag als je 
een mooie jurk of goed pak aan hebt 
of alles al weet. Dat probeer ik weg te 
nemen. Ik probeer op allerlei manie-
ren te laten zien dat iedereen naar 
binnen mag. Door spreektaal te ge-
bruiken, maar ook door gewoon te 
zeggen hoe mooi iets eruit ziet, en 
door een link naar de actualiteit te 
leggen. En als je een woord niet snapt, 
dan heb je Google of YouTube, want 
kennis is aan het democratiseren.’

Oog voor het maakproces
In het programma zal Van Zeil ook 
veel aandacht besteden aan het 
materiaal en het maakproces van 
kunstwerken. ‘Kunstenaars zijn 
handwerkmensen, dat vergeten we 
vaak. Musea kunnen ons de indruk 
geven dat het alleen om kijken gaat. 
Ik weet dat veel musea dat ook an-
ders zouden willen, maar dat is nu 
eenmaal inherent aan het concept 
museum. Terwijl je juist die handma-
tigheid, dat vakmanschap ook zou 
willen benadrukken. Zo’n televisie-
programma voor kinderen als De 
Blauwe Hond van kunstenaar Jasper 
Krabbé is zo ontzettend goed omdat 
het gaat over het plezier van kunst, 
het plezier om iets te maken, iets te 
laten ontstaan. Het gaat over de 
verbeelding. Sommige mensen zijn 
makers en je ziet dat daar in de  
huidige maatschappij minder waar-
dering voor is; vakmensen worden 
weggezet als ‘laagopgeleid’. Daar 
moeten we vanaf. Kunst kan daarbij 
helpen, omdat het gaat over het 

De Heilige Hiëronymus en de Heilige  
Catharina van Alexandrië
Maker onbekend (Brussel of Brugge)
ca. 1480-90. Olieverf op paneel, 84,5 x 61 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

(in bruikleen van de Broere Foundation)

Wat een vondst! Een amandelvormig boek 
dat een hart is als je het opent. Catharina 
van Alexandrië stelt hier letterlijk haar hart 
open voor Het Woord. Zo’n hartvormig boek 
is zeldzaam – er zijn meer geschilderde 
exemplaren dan echte bewaard. Zou het 
Bijbelse Hooglied erin staan afgedrukt?  
‘Je navel lijkt op een prachtige kom waar  
altijd wijn in zit / Je buik glanst als een 
hoopje tarwe tussen de lelies.’ Nee, waar-
schijnlijk niet, ze had net de Romeinse keizer 
Maxentius afgewezen als huwelijkskandidaat. 
Haar liefde was voor Christus.
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maken van dingen, terwijl je ook  
intellectueel wordt gestimuleerd. Het 
makersplezier, en het gegeven dat 
wij als mensen ook scheppers zijn, 
dat is belangrijk om te onthouden.’

Nieuwe gedachten 
‘Kunst kan ons echt helpen om  
onze gedachten open te breken.  
Je wordt je bewuster van je eigen, 
soms vastgeroeste ideeën en op 
nieuwe gedachten gebracht, je 
krijgt andere perspectieven aange-
reikt die inzichten kunnen bieden. 
Kunst houdt je nieuwsgierig, en dat 
is een van de kernwaarden van ons 
leven. Als je dat verliest, dan verlies 
je intellectuele flexibiliteit.’ In haar 
boek beschrijft Van Zeil het zo: ‘In de 
meeste gevallen werkt een kunstwerk 
of een kunstdetail als een soort 
klimop voor mijn geest; het klampt 
zich vast en groeit om mijn gedach-
ten heen. Tot ik er meer achter zoek, 
meer manieren vind om ernaar te 
kijken, en daardoor ook meer van  
de wereld om mij heen ga begrijpen.’ 
Zo kan het voor iedereen werken, 
daar is Van Zeil stellig over. 

Adrienne Quarles van Ufford is  

zelfstandig kunsthistoricus

 

Turbulence (Black) 
Mona Hatoum
2014. Glas, H 3 cm
MUSEUM VOORLINDEN, WASSENAAR

Wieteke van Zeil had net de eerste 

foto ooit van een zwart gat gezien  

in het nieuws, toen ze met haar 

dochter in Museum Voorlinden 

kwam. Tijd en ruimte opgeslokt in 

een zwart gat? Het ging er niet in. 

Het zien van Turbulence (Black) 

hielp een beetje. Een grote cirkel van 

knikkers als glanzende dropballen, 

verschillend in maat. Toen ze lang 

genoeg keek, leek het geheel te  

borrelen en bewegen. Totdat ze 

haar dochter met opgestoken hand 

(en zichzelf ernaast) erin weerspie-

geld zag. Wetenschappers vluchten 

in beeldspraak als ze een zwart gat 

beschrijven. Kunstenaars helpen het 

onnoemelijke voor te stellen.

Leopold ca. 1725-1749 (Geboortenaam  
onbekend)
Joyce Vlaming
2012-19. C-Print in lijst, fotografisch detail uit het 
portret van Johanna Charlotte van Anhalt-Dessau 
door een anonieme schilder in de collectie van Kasteel 
Middachten, De Steeg (Rheden), 100 x 66 cm

Zwarte bijfiguren op oude Hollandse schil-
derijen worden door Joyce Vlaming verza-
meld zoals Wieteke van Zeil haar details 
vergaart. Beiden fotograferen ze, al ver-
groot Vlaming de figuren uit tot zelfstan-
dige personen, als aparte kunstwerken. Zo 
krijgen deze mensen postuum hun onafhan-
kelijkheid terug. Daarvan nam Van Zeil weer 
een detail; als een fotografisch perpetuum 
mobile. Maar wat hangt er aan de rug van 
deze jongen, Leopold, die waarschijnlijk ooit 
een tot slaaf gemaakt kind moet zijn ge-
weest? Leibanden blijken het te zijn, als een 
tuigje voor kinderen, maar waarom? Er zijn 
meer vragen dan antwoorden. Het stukje is 
gepubliceerd, het onderzoek gaat door.
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Chroniqueur van  
60 jaar dagelijks leven

Generaties Nederlanders zijn bekend met 
het werk van Peter van Straaten. Is het niet 
via zijn strips of cartoons in kranten, tijd
schriften en boeken, zijn vogeltekeningen 
of zijn feuilleton Agnes, dan wel via Peter’s 
Zeurkalender, de al bijna 30 jaar verschijnende 
scheurkalender waarin zijn even rake als 
geestige observaties over relationeel onge
mak en la condition humaine zijn gebundeld. 

NIEUWE AANWINST

Collectie tekeningen  
uit nalatenschap Peter van 
Straaten
Peter van Straaten
1950-2010. Diverse technieken 
en afmetingen
Bijdrage: € 164.290, waarvan 
€ 30.000 uit het mr Rickert  
J-F. Blokhuis Fund, € 30.000 
uit het Themafonds Prenten en 
Tekeningen en € 74.290 uit het 
BankGiro Loterij Aankoopfonds
ALLARD PIERSON, AMSTERDAM

Aangekocht met steun van de 

Vereniging Rembrandt (mede dank-

zij haar mr Rickert J-F. Blokhuis 

Fund, haar Themafonds Prenten en 

Tekeningen en haar BankGiro Loterij 

Aankoopfonds), het Mondriaan Fonds 

en de Vrienden van de Bijzondere 

Collecties/het Allard Pierson en een 

gedeeltelijke schenking van de erven 

Van Straaten

Reportagetekening, pen, 1970 (Het Parool)
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Toen Peter van Straaten (1935-2016) in 1958 afstudeerde 
aan het Instituut voor Kunstnijverheids onderwijs in 
Amsterdam, de huidige Rietveld Academie, zal hij niet 
vermoed hebben wat voor rol er voor hem in het ver-
schiet lag. Hij tekende al vanaf zijn prille jeugd, hield 
tijdens de oorlog dagboekjes bij in schriftjes waarin  
hij vooral heel veel vogels tekende, en maakte strip-
ver halen. Tekenen zat hem in het bloed en de oplei-
ding als illustrator lag dan ook voor de hand. Hoewel 
hij in Arnhem geboren en getogen was, wilde hij per se 
gaan studeren in Amsterdam. Ook gedurende zijn stu-
dietijd hield hij een dagboek bij, zij het hoofdzakelijk 
in getekende vorm. Keek hij met enige melancholie 
terug op zijn geboortestad door middel van prachtige 
tekeningen, met evenveel plezier tekende hij zijn 
nieuwe woonplaats, zowel de stad als de kamers die  
hij achtereenvolgens bewoonde.

Via een docent kwam hij in contact met de 
Amsterdamse krant Het Parool. Meteen na beëindiging 
van zijn studie trad hij daar in dienst en tekende hij  
jarenlang reportagetekeningen. Daarvoor reisde hij  
regelmatig met de journalisten mee om hun teksten 
luister bij te zetten. Maar men stuurde hem ook meer 
dan eens naar de rechtbank om daar portretten te  
tekenen van de Holleeders en Taghi’s van zijn tijd. Eind 
jaren zestig begon hij te experimenteren met een strip 
over het eeuwige generatieconflict die in 1970 zou uit-
monden in een legendarische strip, Vader & Zoon. Tot 
en met 1987 zou deze strip dagelijks de kolommen van 
de krant sieren. In een vast stramien van vier plaatjes 
bespraken een conservatieve vader en een opstandige, 
links-intellectuele zoon de actualiteiten van alledag en 
de maatschappelijke, sociale en politieke ontwikkelingen 
van hun tijd. Toen Van Straaten in 1987 constateerde 
dat hij in toenemende mate begon te sympathiseren 
met de vader, besloot hij er een punt achter te zetten. 
Achter de strip, niet achter zijn reeks dagelijkse teke-
ningen voor de krant. Vader & Zoon ging op 2 januari 
1988 naadloos over in Dagelijks leven, een cartoon over 
dezelfde onderwerpen als die bij Vader & Zoon, maar 
nu zonder vaste hoofdrolspelers en niet meer in strip-
vorm. Dagelijks leven zou blijven verschijnen tot 2012. 
Meer dan twintig jaar dagelijks een tekening levert een 
hele grote hoeveelheid tekeningen op. En dan hebben 
we het nog niet gehad over ander werk dat Van Straaten 
maakte, voor Vrij Nederland, voor de NRC, voor de  
boeken die hij zelf schreef en de boeken van collega’s 
die hij illustreerde. Van Straaten heeft een immens 
oeuvre nagelaten.

Vogeldagboekje, pen en waterverf, 1946

Reportagetekening, pen, 1961 (Het Parool)

Snuffel het konijn, pen, 1947
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‘PENSIOEN’

Toen hij in 2012 stopte met een dagelijks aan te leveren 
tekening en hij zich wat meer kon beperken tot klussen 
waar hij zelf voor kon kiezen, keken de ladekasten met 
tekeningen hem in toenemende mate met ‘dwingende 
blik’ aan. Wat te doen met al die tekeningen? Het toen-
malige Persmuseum had al jarenlang grote belangstel-
ling voor zijn politieke tekeningen getoond wat tot 
een schenking van honderden tekeningen had geleid. 
Het Literatuurmuseum had hetzelfde met de literaire 
tekeningen en mocht eveneens op een mooi geschenk 
van Van Straaten rekenen. Het Rijksmuseum had een 
aantal erotische tekeningen van hem aangekocht. Maar 
er lagen nog steeds zo’n 20.000 tekeningen, stroken en 
pagina’s opgestapeld in de kasten bij Peter thuis. Toen 
hij en zijn vrouw in 2014 contact met ons opnamen om 
de Vader & Zoon-strip te schenken (ruim 5.500 stroken) 
aan onze stripcollectie, vroegen wij van onze kant wat 
er met de rest van de tekeningen zou gebeuren. Daar 
hadden ze op dat moment nog niet echt over nagedacht. 
Kort daarna werd Peter ernstig ziek en op 8 december 
2016 overleed hij. Van een schenking van Vader & Zoon 
was het toen nog niet gekomen, dat gebeurde pas twee 
jaar later. Maar vanaf dat moment bleven we in contact 
met Van Straatens weduwe Els en namen we door wat 
de opties zouden kunnen zijn. Dat heeft uiteindelijk 
tot een volledige overdracht van al het werk van Van 
Straaten in de vorm van een gedeeltelijke schenking en 
een gedeeltelijke aankoop geleid. Alles wat er nog over 
was gebleven aan tekenwerk, inclusief het archief met 
manuscripten, briefwisselingen en dergelijke berust 
vanaf dit najaar bij Allard Pierson, de erfgoedinstelling 
van de Universiteit van Amsterdam.

DE COLLECTIE

De verworven collectie bevat vooral cartoons die onder 
de titel Dagelijks leven verschenen in Het Parool. Het 
gaat om circa 8.000 tekeningen. Daarnaast zitten er 
vele reportagetekeningen in uit zijn beginperiode bij Het 
Parool. Hij reisde bijvoorbeeld met Renate Rubinstein 
naar Israël en illustreerde de artikelenreeks die zij  
tijdens de reis schreef. Maar ook nieuwsreportages  
uit eigen land zijn terug te vinden in de collectie. Een 
andere Parool-prominent, Simon Carmiggelt, wist zijn 
boeken geïllustreerd door zijn vriend Peter. Feitelijk 
nam Van Straaten de rol van de chroniqueur van het 
dagelijks leven een beetje over van Carmiggelt die met 
zijn talloze kroegverhalen en verhalen over gewone 
mensen die hij op straat tegenkwam vele jaren het Reportagetekening reis Israël met Renate Rubinstein, 1969 (Avenue)

Rotterdam, aquarel, 1964
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Reportagetekening, pen, 1968 (Het Parool)
Dagelijks Leven, pen, ca. 2004 (Het Parool)

Dagelijks Leven, pen, ca. 2010 (Het Parool) Dagelijks Leven, pen, ca. 2010 (Het Parool)



30   2020 # 3   

Nederlandse publiek tot op de televisie wist te verma-
ken. Overigens illustreerde Van Straaten méér boeken 
waarvan de tekeningen nu zijn overgeleverd. Maar de 
collectie bevat ook strips. Van Straaten tekende begin 
jaren zeventig wat korte verhalen voor het zeer popu-
laire stripblad Pep, maar dat werk kon hem zelf niet  
zo bekoren. Strips als Dries de Betonne over Dries van 
Agt en Bij ons in het dorp over de Haagse politiek deden 
dat wel. Alle originelen hiervan liggen nu bij Allard 
Pierson. 

TOT SLOT

Er is nog veel meer, nagekomen politieke tekeningen, 
erotische schetsen en tekeningen, affiche-ontwerpen 
en de vogeldagboekjes waarmee het allemaal zo’n  
beetje begonnen is. Vanwege de strips die in de strip-
collectie passen, het feit dat Van Straaten weliswaar 
geen geboren, maar dan toch zelfverkozen Amsterdam-
mer was voor zo’n lange tijd en de stad veelvuldig 
heeft getekend, zijn belangrijke redenen om zijn teke-
ningen bij Allard Pierson onder te brengen. Maar ook 
het feit dat het Allard Pierson gespecialiseerd is in het 
geïllustreerde boek door de eeuwen heen en Peter zijn 
hele carrière lang boeken illustreerde, maakt dat zijn  
collectie goed bij ons past. Net als het feit dat Peter 
zelf ook schrijver was en wij zijn manuscripten nu  
zullen bewaren, zoals we dat van veel schrijvers uit  
de afgelopen eeuwen doen (van Vondel en Hooft tot 
Multatuli en Albert Verwey, tot Hugo Brandt Corstius 
en Arnon Grunberg). En tot slot omdat Peter van 
Straaten bijna zestig jaar bijhield wat er in ons land 
gebeurde op politiek, maatschappelijk en cultureel 
gebied.

Het is om die reden dat hij met recht het predikaat 
chroniqueur van (meer dan) een halve eeuw vader-
landse actualiteit verdient. Zijn aanstekelijke manier 
van weergeven van die actualiteit maakt hem tot een 
groot en belangrijk tekenaar. Reden genoeg voor een 
instituut als het onze om zijn werk te bewaren en voor 
onderzoek beschikbaar te maken en te houden. Het 
streven is op korte termijn de collectie geheel te ont-
sluiten en dat project af te ronden met een overzichts-
tentoonstelling eind volgend jaar, ter gelegenheid van 
zijn vijfde sterfjaar.

Jos van Waterschoot

Conservator Boekhistorische Collecties en Stripcollecties 

Allard Pierson

Dries van Agt, pen, ca. 1980 (Vrij Nederland?)Ruud Lubbers, pen, 2014 (Vrij Nederland)
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Bijna elk museum heeft spullen  
die zelden of nooit getoond worden 
(‘winkeldochters’ noemde je die 
vroeger). In mijn jeugd mocht ik wel 
eens in de depots van het Groninger 
Museum rondscharrelen. Daar ont-
dekte ik een schilderij uit 1878 van 
een volstrekt onbekende schilder, 
Adriaan Johannes Madiol. 

Het is een heerlijke beeldvertelling van 
de schilder zelf met vrouw en kind. De 
dames staan kennelijk op het punt om 
te gaan flaneren. De rijkelijk uitgedoste 
dochter komt bij haar vader een kusje 
halen. Achter hen staat moeder die 
zonder veel interesse op het tweetal 
neerkijkt. Haar imposante klokjurk be-
paalt de compositie van het schilderij. 
Madiol heeft met zichtbaar plezier  
zoveel mogelijk details van zijn atelier 
bij elkaar geschilderd.

Uit de documentatie over dit schil-
derij blijkt dat het afkomstig is van  
de zoon van de schilder die het in 1946 
schonk aan het museum omdat zijn 
vader in Groningen werd geboren en 
daar studeerde aan de Academie 
Minerva. In het Groninger Museum is 
het vrijwel nooit geëxposeerd. Elders  
is het schilderij tweemaal in exposities 
getoond. Het is dus een echte winkel-
dochter. Toen ik in de jaren 70 de  
directeur vroeg of ik het schilderij zou 
mogen lenen om mijn kamer in het 
Kunsthistorisch Instituut te sieren, gaf 
hij meteen toestemming. Ik kon het ook 
goed gebruiken om studenten te trainen 
in beeldbeschrijving.

Bij deze training kwam steeds weer 
de vraag aan de orde: ‘Wat wilde die 
Madiol nu eigenlijk schilderen?’ Dat 
moet wel met die tekening van een 
boerin met kind op de ezel te maken 
hebben. Wat een tegenstelling met  
het voorname drietal in het atelier!  

Elke keer liep de beeldtraining uit  
op de conclusie dat die tegenstelling 
de eigenlijke voorstelling van het  
schilderij was: de confrontatie van 
twee werelden. De overbeschaving  
van de stedelijke bourgeoisie tegenover 
de eenvoud van boeren en buitenlui. 
Geleidelijk brengt Madiol ons bij een 
van de belangrijkste thema’s van de 
19de-eeuwse cultuurgeschiedenis: de 
welgestelden in de stad verlangen naar 
de authenticiteit van ‘aardappeleters’ 
tot ‘borstvoedende boerinnen’. Ook 
winkeldochters hebben ons soms veel 
te zeggen. 

Een Groninger  ‘winkeldochter’

Ogenblik 
PROF. DR. H.W. VAN OS

De schilder met zijn gezin in  
zijn atelier
Adriaan Johannes Madiol
1878. Olieverf op paneel, 81 x 65 cm
GRONINGER MUSEUM

Geschonken door de heer J. Madiol 
in 1946
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De oudste  
Groninger  
beker

NIEUWE AANWINST

Zilveren beker (de Allersma-beker)
Maker onbekend (Groningen)
ca. 1560-70. Zilver, H 9,8 cm
Bijdrage: € 25.000 uit het Groninger 
Fonds
GRONINGER MUSEUM

Aangekocht met steun van de Vereniging 

Rembrandt (mede dankzij haar Groninger 

Fonds) en een Groninger particulier



Op de beker staan de familiewapens en namen van 
het echtpaar Duirt Allersma en Abele tho Nansum: 
‘Duert Alersema Jonc[frov] Abel sin Huesfrov’. Dit 
echtpaar woonde in de tweede helft van de 16de eeuw 
op de Allersmaborg in Ezinge, een plaats ten noord-
westen van de stad Groningen. Mogelijk is de beker 
gemaakt ter gelegenheid van hun huwelijk omstreeks 
1560/70. De beker laat een glimp zien van de rijkdom 
die gedurende het krijgsgewoel van de Tachtigjarige 
Oorlog nagenoeg verdween. Van geen enkele andere 
Groninger familie is zilver uit deze periode bekend. 

De beker is niet gemerkt zodat niet met zekerheid 
kan worden vastgesteld waar hij is gemaakt, maar de 
meest voor de hand liggende productieplaats is de 
stad Groningen, die in de 16de eeuw al een eigen 
gilde van goud- en zilversmeden kende van wie we de 
namen alleen uit historische bronnen kennen. Dat de 
beker geen merk draagt behoeft geen verwondering 
te wekken: hij is immers gemaakt ver voordat de stad 
in 1607 een keurteken invoerde.

GRAVERINGEN

De conisch gevormde beker is 9,8 cm hoog en heeft  
een wijd uitlopende rand. De beker toont versierende 
banden met graveringen, die sporen van vergulding 
laten zien. Vier-en-een-halve eeuw poetsen heeft het 
meeste hiervan weggesleten. Op beide zijden zijn bin-
nen een cirkel een helm en helmteken aangebracht, 
met daaronder twee familiewapens van de ouders van 
het echtpaar. Aan de binnenkant van de rand is de 
bovenste centimeter verguld. Museum Het Valkhof in 
Nijmegen bewaart een vergelijkbare huwelijksbeker 
van Geza Biesman en Johannes die Hardt die in 1563 
huwden. Verder zijn enkele bekers van vergelijkbare 
vorm en grootte bekend die door hun decoratie de  
indruk wekken een kopie van een drinkglas te zijn.

De beker vererfde in de familie die de borg be-
woonde tot het einde van de 19de eeuw. De borg werd 
in 1899 voor de sloop verkocht. Die sloop ging geluk-
kig niet door en de Allersmaborg siert nog steeds het 
Groningerland. De beker bleef daarna in de familie 
tot de recente verkoop aan het Groninger Museum. 
Bij de beker ontving het museum ook twee aquarellen:  
een gezicht op de borg en een gezicht op het dorp 
Ezinge – beide uit 1772 – van de Dordtse kunstenaar 
Aert Schouman (1710-1792), die kennelijk op bezoek 
was bij de toenmalige borgheer Albert Hendrik van 
Swinderen en zijn vrouw, de Haagse Rijksbarones 
Johanna van Slingelandt. 

Egge Knol

Conservator Groninger Museum
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Het Huys te Allersma
Aert Schouman
1772. Aquarel, 20,5 x 34 cm
GRONINGER MUSEUM 

Het lijkt een zilveren beker zoals veel 
andere, maar het is een heel bijzonder 
exemplaar. Het is namelijk een van de 
oudste zilveren voorwerpen en in ieder 
geval de vroegst bekende zilveren beker 
uit de provincie Groningen. Daarmee 
is het een waardevolle aanvulling op de 
grote zilvercollectie van het Groninger 
Museum.

Literatuur
E. Knol en R. Alma, ‘De Allersmabeker’, 
De Stavelij Jaarboek (2019/20), pp. 8-25
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Zorgen om Sorgh 
De Vereniging Rembrandt steunde 
de aankoop van deze schilderijen, 
en stelde daarbij – zoals zij altijd 
doet – de voorwaarde dat de werken 
permanent te zien zijn. Een tweede 
voorwaarde was dat Museum Rot ter-
dam aan de slag zou gaan met het 
verbeteren van de klimatologische 
omstandigheden van het Timmerhuis 
waarin het sinds enkele jaren was 
gehuisvest. Dat het museum onmid-
dellijk de uitvoering van de klimati-
sering inplande en ook de portretten 
liet restaureren om ze presentabel  
te maken, gaf vertrouwen. 

GESCHIEDENIS VAN DE STAD

Tot de verhuizing naar het Timmer-
huis in 2016 was Museum Rotterdam 
gevestigd in het Schielandshuis, een 
van de mooiste historische panden 
van de stad. Het museum is voort-
gekomen uit de ‘antiquiteitenkamer’, 
een collectie van oudheden en docu-
menten van de gemeente, die al 
sinds de 19de eeuw werd bewaard in 
het Schielandshuis. Na een besluit 
van de gemeente Rotterdam moest 
het museum tot verdriet van velen 
zijn 17de-eeuwse onderkomen  
verlaten en zijn intrek nemen in het 

Timmerhuis, weliswaar een modern 
gebouw maar niet toegerust om de 
collectie naar behoren te kunnen 
tonen. Naast deze locatie heeft het 
museum een tweede vestiging aan 
de Coolhaven, waar het verhaal  
van de Tweede Wereldoorlog en het 
bombardement van Rotterdam 
wordt verteld.

De historische collectie van de 
stad is zeer divers, en bevat objecten 
uit de prehistorie tot de 21ste eeuw, 
van benen gebruiksvoorwerpen uit 
de steentijd tot eigentijdse ontwerpen 
van Rotterdamse modeontwerpers. 
Bij het opbouwen van de verzame-
ling is het museum meer dan eens 
geholpen door de Vereniging 
Rembrandt. Vanaf de jaren veertig 
van de vorige eeuw heeft zij in totaal 
achttien keer bijgedragen aan de 
verwerving van kunstwerken, waar-
onder enkele 17de-eeuwse schilde-
rijen van Rotterdamse meesters en 
objecten zoals de twee 18de-eeuwse  
siertorens voor de Thorarol die vol-
gens overlevering voor de Tweede 
Wereldoorlog gebruikt zijn in de 
sindsdien verwoeste synagoge aan 
de Boompjes. Een van de meest  
recente met steun van de Vereniging 

Nog geen jaar geleden leek Museum 
Rotterdam een onbewolkte toekomst  
tegemoet te gaan. Het was eerder dat jaar 
genomineerd voor de BankGiro Loterij 
Museumprijs in de categorie ‘meest  
publieksvriendelijke museum’, en had  
in het najaar de hand weten te leggen  
op twee portretten van de 17de-eeuwse 
Rotterdamse schilder Hendrick Sorgh.

GERDIEN WUESTMAN

Twee siertorens voor de Thorarol
Hendrik Vrijman
1787. Zilver en hout, H 50 cm
MUSEUM ROTTERDAM

Aangekocht met steun van de  
Vereniging Rembrandt en een bijdrage 
van het Rijk (Rijksdienst Beeldende 
Kunst) in 1989

Zilveren tabaksdoos
Louis de Haan/Jean Auguste Bagnol
1757. Zilver met gouden deksel, L 16 cm
MUSEUM ROTTERDAM

Aangekocht met steun van de  
Vereniging Rembrandt (mede dankzij 
haar Dura Kunstfonds, de Erasmus-
stichting, de G.Ph. Verhagen-Stichting  
en de Stichting Bevordering van  
Volkskracht in 2016
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verworven aanwinsten is de zilveren 
tabaksdoos met een gouden deksel 
waarop het wapen van Rotterdam is 
aangebracht. De inscriptie rond het 
wapen vermeldt dat stadssecretaris 
Jacob van Belle dit pronkstuk in 
1757 kreeg van het stadsbestuur 
voor zijn bijna 50 jaar lange inzet. 
Kunstwerken en voorwerpen als deze 
maken het mogelijk de geschiedenis 
van Rotterdam en haar inwoners  
op een aansprekende manier te  
vertellen.

SLUITING

In juni 2020 – ironisch genoeg het jaar 
waarin de stad 750 jaar bestaat – 
heeft de Rotterdamse Raad voor 
Kunst en Cultuur zijn Cultuurplan
advies 20212024 gepresenteerd, 
waarin wordt geadviseerd Museum 
Rotterdam in het Timmerhuis te  

sluiten. De Raad oordeelt negatief 
over de culturele betekenis van het 
museum en raadt de gemeente aan 
omwille van de continuïteit alleen 
subsidie te geven voor het beheer van 
de gemeentelijke (stads)collectie, 
niet voor de presentatiefunctie.  
Wel adviseert de Raad een subsidie 
te reserveren voor het uitwerken van 
een nieuw concept op een andere 
locatie.

Het advies veroorzaakte com-
motie binnen en buiten Rotterdam. 
Bijna 11.000 mensen ondertekenden 
de petitie ‘Red Museum Rotterdam’ 
(bijna 9.000 online, de overigen in 
het museum), tientallen collega- 
instellingen en ook de Vereniging 
Rembrandt spraken hun steun uit 
voor het museum, en diverse colum-
nisten en schrijvers, onder wie 
Nelleke Noordervliet en Hugo Borst, 

NIEUWE AANWINST

Portretten van Hendrick  
Sorgh en Ariaentge Hollaer
Hendrick Sorgh
1645. Olieverf op paneel,  
beide 33 x 26,2 cm
Bijdrage: € 13.000 uit het BankGiro 
Loterij Aankoopfonds
MUSEUM ROTTERDAM

Aangekocht met steun van de Vereniging 

Rembrandt (mede dankzij haar BankGiro 

Loterij Aankoopfonds) en de Stichting 

Vrienden van Museum Rotterdam



De wieg van Hendrick Sorgh stond  
in Rotterdam, zijn geboortejaar is 
onzeker: 1610 of 1611. Hij was de zoon 
van een marktschipper op Dordrecht 
en volgde zijn vader in die functie 
later op. In 1633 huwde hij de Rotter-
damse Ariaentge Hollaer (1610-1693). 
Drie jaar later kocht hij het huis  
Het Vrouwenhoofd aan het Steiger; 
de gevelsteen van dit huis bevindt 
zich in de collectie van Museum 
Rotterdam. Sorgh wist zich een be-
langrijke positie binnen Rotterdam te 
verwerven en onderhield contacten 
met de plaatselijke elite. Het ging 
hem kennelijk voor de wind, want in 
1656 verruilde hij zijn huis voor een 
veel duurdere woning, ook aan het 
Steiger. In 1657 werd hij aangesteld 
als broodweger en in 1659 als 
brandmeester – erebaantjes die 
vooral iets zeggen over zijn aanzien. 

Hendrick Maertensz Sorgh 
(1610/11- 1670) wordt beschouwd 
als een van de belangrijkste 
Rotterdamse schilders in de  
17de eeuw. Het zelfportret en het 
pendantportret van zijn vrouw 
Ariaentge Hollaer behoren tot  
zijn vroegst bekende werken.  
De schilderijen zijn van generatie 
op generatie in de familie van de 
kunstenaar gekoesterd, tot dat 
een nazaat ze in 2019 aanbood 
aan Museum Rotterdam.  
Deze keuze werd bepaald door  
de wens dat de portretten in de 
stad zouden blijven waar ze zijn 
gemaakt.
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uitten hun zorg over de dreigende  
sluiting.

Het leek ondenkbaar dat Rotter-
dam, qua inwoners de tweede stad 
van Nederland, de stekker uit zijn 
stadsmuseum zou trekken. Toch is 
dat wat er dreigt te gaan gebeuren. 
Op 22 september werd bekend dat 
het Rotterdamse college de conclu-
sies van de Raad overneemt. Nu is 
alleen nog de gemeenteraad aan 
zet. Volgt die ook de lijn van sluiting, 
dan zal de collectie van Museum 
Rotterdam in het depot worden op-
geslagen en daarmee voor ten min-
ste vier jaar uit het zicht verdwijnen, 
al zullen zo er nu en dan delen van 
de verzameling worden getoond  
in tijdelijke presentaties in musea  
elders in de stad. 

CONTEXT

De Vereniging Rembrandt hecht 
eraan dat de voorwaarden bij het 
geven van steun, zoals de voorwaarde 
dat een aanwinst permanent is te 
zien, worden nagekomen. Maar zij 
benadrukt ook dat een van de criteria 
op basis waarvan steun wordt gege-
ven is dat het werk moet passen in 
de collectie van het aanvragende 
museum. Wanneer een gesteunde 
aankoop een plek vindt in een an-
dere museale omgeving is dat niet 
zonder meer het geval. Een museum 
als Museum Rotterdam toont de 
kunst- en cultuurhistorische geschie-
denis waaruit de huidige stad ont-
staan is. Aankopen als de portretten 
door Sorgh versterken dat verhaal. 
Deze portretten raken verweesd  
zonder die context. Vier jaar lang 
onzichtbaar, vier jaar lang een  
verhaal dat niet meer verteld kan 
worden. De Vereniging Rembrandt 
onderschrijft de woorden van Nelleke 
Noordervliet: ‘Innovatie. Prachtig. 
Begrijpelijk. Energiek. Maar die toe-
komst kan alleen gestalte krijgen als 
het verleden gekend en erkend wordt.’ 
Om die reden volgt de Vereniging  
de ontwikkelingen nauwlettend en 
hoopt zij op een wijs besluit van het 
stadsbestuur. 

Een op-en-top 
Rotterdams verhaal

Gevelsteen 
‘INT.VROUWEN.HOOFT’
Maker onbekend
1594. Zandsteen, H 50 cm
MUSEUM ROTTERDAM

Portret van Eeuwout Prins  
(1622-1666) en zijn gezin
Hendrick Sorgh
1661. Olieverf op paneel, 65 x 49 cm
MUSEUM ROTTERDAM

Aangekocht met steun van de  
Vereniging Rembrandt in 1977 Fo
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In 1669, een jaar voor zijn dood, werd 
hij benoemd tot hoofdman van het 
St. Lucasgilde. 

Sorgh schilderde genre-achtige 
portretten, markt- en keukenstukken 
en enkele marines. Het is niet  
bekend wie zijn leermeester was,  
misschien bracht hij zijn leertijd  
buiten Rotter dam door. Museum 
Rotter dam bewaart twee schilderijen 
in de collectie die met zekerheid van  
zijn hand zijn, waaronder het met 
steun van de Vereniging Rembrandt 
aangekochte portret van Eeuwout 
Prins en zijn gezin uit 1661. Sorgh 
moet deze Eeuwout Prins, telg uit 
een vooraanstaande Rotterdamse  
kooplieden- en regentenfamilie, 
goed hebben gekend, want twee 
jaar eerder waren beiden gelijktijdig 
als brandmeester aangesteld.

 De portretten van Hendrick en 
Ariaentge zijn geschilderd in 1645, 
het jaar waarin het echtpaar 12½  
jaar was getrouwd. Hun zwarte  

kleding en de donkere achtergrond 
zijn overeenkomstig de sobere en 
wat plechtige Hollandse mode van 
die tijd. Toch komen deze portretten 
niet streng over. Ze zijn duidelijk niet 
bedoeld om status of rijkdom te laten 
zien, maar eerder om de verbintenis 
tussen de twee uit te drukken. Er is 
een fijne zachtheid in hun gelaat, in 
de witte kragen en in het kapje van 
Ariaentge. Zij heeft een charmante 
glimlach die een kuiltje in haar wang 
oplevert. Sorgh toont zich hier als 
een zeer vaardig portrettist op een 
relatief klein oppervlak.

De portretten hebben een infor-
mele en zeer aantrekkelijke kwaliteit, 
en bieden de mogelijkheid om 
Rotterdamse verhalen te vertellen 
waarin een aantal collectiestukken 
van het museum met elkaar kan 
worden verbonden.  

Liesbeth van der Zeeuw

Conservator Museum Rotterdam

Afgelopen winter waren de 
portretten van Sorgh te zien 
in Museum Rotterdam in de 
tentoonstelling Ateliergeheimen 
Rotterdam in het kader van het 
project ‘Boijmans bij de Buren’ 
(op de foto geheel rechts). 
De grote, speciaal voor deze 
tentoonstelling gemaakte 
klimaatvitrines, noodzakelijk  
om de kunstwerken veilig te 
kunnen tonen, zijn gefinancierd 
door de Rotterdamse Stichting 
Droom en Daad.

Fo
to

: L
ot

te
 S

te
ke

le
n

b
u

rg



38   2020 # 3   

NIEUWE  
AANWINST

De schilder in  
zijn werkplaats
Gerard Dou
1632. Olieverf op  
paneel, 59,1 x 43,2 cm
Bijdrage: € 330.000, 
waarvan € 30.000 uit  
het Daan Cevat Fonds, 
€ 90.000 uit het 
Themafonds 17de-eeuwse 
schilderkunst en € 150.000 
uit het BankGiro Loterij 
Aankoopfonds  
MUSEUM DE LAKENHAL, 

LEIDEN

Aangekocht met steun van de 

Vereniging Rembrandt (mede 

dankzij haar Daan Cevat Fonds, 

haar Themafonds 17de-eeuwse 

schilderkunst en haar BankGiro 

Loterij Aankoopfonds), de 

Vereniging van Belangstel lenden 

in Museum De Lakenhal,  

Carla van Steijn en een tweede 

particulier die anoniem wenst  

te blijven
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Een Dou 
voor Leiden

Hij was niet alleen een van de  
meest succesvolle schilders van 
het 17de-eeuwse Leiden, maar ook 
van de hele Republiek: Gerard Dou 
(1613-1675). Toch bezat Museum  
De Lakenhal lange tijd geen werk 
van deze illustere Leidenaar. Dat 
veranderde begin dit jaar toen het 
museum een vroeg schilderij van 
Dou aankocht.

In 1628 ging Gerard Dou in Leiden in de leer bij 
Rembrandt. Dou was toen veertien jaar, Rembrandt 
maar zo’n acht jaar ouder. Misschien kenden ze elkaar 
al, want beiden waren geboren en getogen Leidenaren 
– hun ouderlijke huizen lagen zelfs vlakbij elkaar. 
Ondanks zijn jonge leeftijd had Rembrandt ook al een 
aardige reputatie opgebouwd als schilder: hij ontving 
zelfs opdrachten van het stadhouderlijk hof. Constantijn 
Huygens, de secretaris van de stadhouder, beschreef 
de jonge Rembrandt als bijzonder begaafd en zelfver-
zekerd. Gelukkig kwam Dou niet onbeslagen ten ijs: 
hij had de beginselen van de tekenkunst al geleerd bij 
de Leidse kunstenaar Bartholomeus Dolendo, en was 
ook geschoold in het vervaardigen van gebrandschilderd 
glas. Hij bleef zo’n drie jaar bij Rembrandt, waar hij 
zich ontwikkelde tot een ‘uytnemend Meester’, aldus 
de Leidse chroniqueur Jan Jansz Orlers. Tijdens zijn 
leerjaren en in de periode daarna, werd Dou duidelijk 
beïnvloed door het werk van Rembrandt.

GROTE PRECISIE

Het aangekochte schilderij is daar een fraai voorbeeld 
van. Beide kunstenaars hebben het onderwerp van  
een schilder aan het werk in zijn atelier afgebeeld. 
Misschien baseerden Rembrandt en Dou zich daarbij 
op hun eigen werkplaats, en misschien ook wel op hun 
eigen kop – sommige kunsthistorici herkennen in de 
afgebeelde schilders namelijk zelfportretten van de 
kunstenaars. Naast het onderwerp, vertoont ook Dou’s 
compositie Rembrandteske trekken. Het geënsceneerde 

De jonge schilder  
in zijn werkplaats
Rembrandt
ca. 1628. Olieverf op  
paneel, 24,8 x 31,7 cm
MUSEUM OF FINE ARTS, BOSTON

Schenking Zoe Oliver  
Sherman Collection ter  
nagedachtenis aan  
Lillie Oliver Poor 

Musicerend  
gezelschap
Rembrandt
1626. Olieverf op paneel,  
63,5 x 48 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Aangekocht met steun van  
de Vereniging Rembrandt en  
de Stichting tot Bevordering  
van de Belangen van het  
Rijksmuseum in 1976
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burgemeesters daarom af toen zij een schilderij voor 
het stadhuis bij hem wilden bestellen.

De Leidse verzamelaar Johan de Bye liet zich er  
duidelijk niet door afschrikken: hij bezat maar liefst 
27 schilderijen van Dou. Ook in de 18de en vroege 19de 
eeuw bleef het werk van Dou geliefd bij verzamelaars 
in heel Europa, maar daarna raakte zijn gladde, minu-
tieuze schildertrant steeds meer uit de mode. Met name 
door de impressionisten kwam de zichtbare schildertoets 
in hoog aanzien te staan. Waar de late Rembrandt op 
dat moment uitstekend scoorde, gold Dou plots als 
zielloos en saai. Zijn schilderijen, eeuwenlang gekoes-
terd door vorsten en eminente verzamelaars, werden 
goedkoop – de Alte Pinakothek in München verkocht 
er zelfs een aantal. De Nederlandse verzamelaars Henri 
Deterding en Willem van der Vorm kochten prachtige 
schilderijen van Dou uit die collectie, maar die kwamen 
beide in Museum Boymans in Rotterdam terecht.  
Het Stedelijk Museum De Lakenhal in Leiden, de stad 
waar de schilder zijn leven lang had gewoond, moest 
het zonder doen. In 1908 kocht De Lakenhal – met steun 
van de Vereniging Rembrandt – weliswaar een Dou, maar 
dat schilderij bleek een kopie en werd later gestolen. 

Toen in de laatste decennia van de vorige eeuw een 
herwaardering voor de kunst van Dou optrad, ging  
dat gepaard met een flinke stijging van de prijzen voor 
zijn schilderijen. Lange tijd was de schilder in De 
Lakenhal alleen vertegenwoordigd dankzij genereuze 
bruiklenen en vreesde men dat Leiden zijn kans op 
een eigen Dou gemist had. Met de aankoop van dit  
belangrijke jeugdwerk – nog geen tien jaar nadat het 
museum ook zijn eerste Rembrandt wist te bemachti-
gen – behoort die angst tot het verleden. Het museum 
kan nu blijvend vertellen over een sleutelmoment in 
de carrière van Dou: het punt waarop hij, nog duidelijk 
beïnvloed door die andere wereldberoemde Leidenaar, 
op eigen benen begon te staan. 

Laurens Meerman

Kunsthistoricus, medewerker van de Vereniging Rembrandt

karakter van de voorstelling, waarbij de figuur zich in 
een relatief ondiepe ruimte aan de beschouwer presen-
teert, doet sterk aan Rembrandts vroege werk denken, 
zoals het Musicerend gezelschap in het Rijksmuseum. 
Op de voorgrond van beide schilderijen is een stilleven 
te zien, maar bij Dou zijn de objecten zorgvuldiger uit-
gestald en met grotere precisie geschilderd. De nauw-
keurigheid waarmee hij de glanzende klankkast van de 
luit weergaf, wijst vooruit naar zijn latere handelsmerk: 
de verbluffend realistische weergave van texturen. 
Samen met de schedel en het boek op de tafel verwijst 
de luit hier naar de eindigheid van het menselijke be-
staan. Zo’n vanitasstilleven betekende in de context 
van het schildersatelier waarschijnlijk niet alleen een 
memento mori, maar ook een lofzang op het schilders-
vak. In vergelijking met de mens heeft een schilderij 
immers een heel lang leven.    

LEIDSE FIJNSCHILDERS

Het werk van Dou werd al tijdens zijn leven in binnen- 
en buitenland verzameld. Zelfs vorsten als Cosimo de 
Medici III van Toscane en Catharina van Zweden be-
wonderden en kochten zijn schilderijen (al stuurde 
Catharina er ook een paar terug). Zijn succes vertaalde 
zich ook in artistieke invloed: zijn schildertrant werd 
overgenomen door diverse leerlingen en navolgers die 
men later de Leidse fijnschilders is gaan noemen. 
Allemaal probeerden zij Dou’s realistische stofuitdruk-
kingen na te bootsen, met wisselend resultaat, want 
het werk van de meester was haast niet te evenaren. 
Dou was zich bewust van zijn bijzondere kwaliteiten 
en vroeg hoge prijzen. Vermoedelijk haakten de Leidse 

De schilder in zijn werkplaats van 
Gerard Dou in de tentoonstelling 
Jonge Rembrandt – Rising Star  
in Museum De Lakenhal, 2019-20



 

Rembrandtlid
  persoonlijk

Waarom lid?
‘Mijn schoonvader is lid van de 
Vereniging Rembrandt en met kerst 
gaf hij me het lidmaatschap cadeau. 
Wat een mooi geschenk!’

Vroegste kunstherinnering
‘Toen ik 9 jaar oud was, ging ik  
naar een kostschool gespecialiseerd 
in kunst en cultuur in Chongqing, 
China. Het eerste schilderij dat ik 
maakte, “een meisje in haar wonder-
land”, bewaar ik nog steeds bij mijn 
vader thuis.’

Favoriete Nederlandse museum
‘Het Stedelijk in Amsterdam. Het  
gebouw op zich is namelijk al een 
kunstwerk.’

Musea in Nederland 
‘De museumcollecties in Nederland 
vallen op door hun grote verschei-
denheid. Enerzijds zie je er de 
Nederlandse kunst en cultuur, en 
anderzijds de verschillende stijlen en 
werken van kunstenaars uit de hele 
wereld.’

Bijzonder kunstwerk
‘Op de Art Basel in Hong Kong zag  
ik een sculptuur van een hert van  
de Zuid-Koreaanse kunstenaar 
Myeongbeom Kim. Het hert heeft 
een enorm gewei van lange takken 
die de hemel lijken te raken. Hierdoor 
kreeg ik het gevoel dat de kracht 
van de natuur verbonden is met het 
universum.’

Persoonlijke voorkeur
‘Marcel Duchamp is mijn favoriete 
kunstenaar. Ik houd van concep-
tuele en hedendaagse kunst. 
Kunstenaars presenteren hun ideeën 
op zo veel verschillende manieren, 
dat vind ik leuk en inspirerend.’

Interessante ontwikkeling
‘Kunstenaars van nu maken gebruik 
van online platforms en verschil-
lende media, werken samen met 
commerciële merken en winkels en 
hun werk is te zien op kunstbeurzen. 
Ook in China zijn beurzen als de 
ART021, Photofairs of Westbound de 
laatste jaren heel succesvol. Zo kan 
iedereen kunstvormen van over de 
hele wereld ontdekken.’

Tot tranen geroerd
‘Dat was bij het zien van het schilderij 
dat Van Gogh maakte in het veld 
waar hij zichzelf neerschoot. Zijn 
leven was zo’n strijd, zelfs tot vlak 
voor zijn dood. Door het verhaal over 
die dag in het veld kon ik mijn tranen 
niet bedwingen. Ik hoop dat hij ook 
vreugdevolle momenten in zijn leven 
heeft gehad.’

Museumbezoek en integratie
‘Nederlandse kunst is onlosmakelijk 
verbonden met de Nederlandse  
cultuur, en musea bezoeken is de 
leukste manier om die cultuur te 
leren kennen. Via de kunstwerken heb 
ik ook geleerd over de Nederlandse 
geschiedenis, met name over de 
VOC en de Gouden Eeuw.’ 

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

Emilie Yang (35 jaar), werkzaam in de marketing consultancy 
en sinds een jaar in Nederland, Rembrandtlid sinds 2019
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NIEUWE AANWINST

Osedax
Edgar Cleijne en Ellen Gallagher
2010. Filminstallatie met een zesdelige 
printeditie (ed. 2/5)
Bijdrage: € 80.000, waarvan € 31.500  
uit het Saskia Fonds en € 48.500 uit  
het Themafonds Naoorlogse en  
Heden daagse kunst
FRIES MUSEUM, LEEUWARDEN

Aangekocht met steun van de Vereniging 

Rembrandt (mede dankzij haar Saskia Fonds en 

Themafonds Naoorlogse en Hedendaagse kunst) 

het Mondriaan Fonds, de provincie Fryslân en de 

BankGiro Loterij
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Reis door de  
onderwater-
wereld

De filminstallatie Osedax die het  
Fries Museum dit najaar kocht, neemt 
je mee op een hypnotiserende reis  
door een sprookjesachtige onderwater
wereld. Een wereld waarin een vis een 
eend kan worden, en waarin wormen 
patronen aanbrengen in walvis
karkassen. Maar de wereld die wordt 
getoond laat ook sporen zien van 
uitbuiting, vervuiling en klimaat
verandering. Dat past in het werk van 
Ellen Gallagher en Edgar Cleijne, die  
op een doordachte, beeldende manier 
en met gebruik van hiphop en andere 
muziekgenres, belangrijke actuele 
thema’s aan de orde stellen.

De installatie van de Amerikaanse kunste-
nares Ellen Gallagher (geb. 1965) en haar 
Nederlandse partner Edgar Cleijne (geb. 
1963), is genoemd naar en geïnspireerd 
door Osedax, onder de zeespiegel levende 
wormen. Het werk bestaat uit een speciale 
tentoonstellingsbox (een ‘keet’), een 
bankje, een 16 mm-filmprojectie, twee dia-
projecties en een zesdelige printeditie die 
bestaat uit vier etsen, een fotogravure en 
een aquatint. De installatie, die tot en met 
14 februari 2021 deel uitmaakt van de  
tentoonstelling Other.Worldly in het Fries 
Museum, staat opgesteld in een besloten 
ruimte waarin de bezoeker wordt omringd 
door beelden en begeleid door een trippy 
melodie. In de donkere wanden van de 
Osedax-keet zijn abstracte tekens gefreesd 

die refereren aan de littekens op de huid 
van walvissen, alsof we – net als Jona – in  
de walvis belanden als we door de opening 
gaan.

Zodra je je hoofd buigt om de houten 
keet binnen te gaan, waan je je in een wate-
rige wereld. Je wordt er ondergedompeld in 
de hallucinerende beweging van de oceaan. 
Onderweg kom je uitvergrote wormpjes 
tegen, resten van waterwezens, een haai-
achtige vis. We zien wuivende planten en 
dan opeens in grijze wieren een gezicht dat 
opduikt. In de verte een booreiland, een 
zinkend schip. Maar waar bevinden we ons 
eigenlijk, want we zien gelijktijdig de we-
reld onder water én de horizon; we drijven 
naar de bodem van de oceaan, zwieren mee 
met de beweging van de golven maar we 



zien ook een zwarte aalscholver opvliegen. 
Begrippen als plaats en ruimte verliezen 
hun betekenis. We zijn hier én daar. Binnen 
in de Osedax wordt het warm, de projecto-
ren ratelen, waarbij warmte ontsnapt. Het 
is benauwd en weids op hetzelfde moment, 
breekbare muziek voert je mee. Kom maar 
mee, ik breng je naar onbekende gebieden.

DRAGERS VAN INFORMATIE

De Osedax, een geslacht van borstelwormen, 
werden in 2002 ontdekt op het karkas van 
een grijze walvis in de diepzee. Een dode 

walvis zakt naar de bodem van de oceaan, 
waarna hordes aaseters zich tegoed doen 
aan het blubberige vlees. Zodra de botten 
bloot komen te liggen, is het tijd voor de 
Osedax. Al etend ‘graveren’ zij patronen  
in de botten, als schrijfsels in een taal die 
niemand kan lezen. Volgens Gallagher en 
Cleijne dragen deze tekens informatie die 
in de loop der tijd vaak verloren gaat of 
wordt vergeten. Ze refereren aan de vele 
tot slaaf gemaakte Afrikanen die in de  
afgelopen eeuwen verdronken tijdens de 
Middenpassage, de oversteek over de 
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Atlantische Oceaan. Deze mensen werden 
overboord gegooid of sprongen als uiterste 
weigering de zee in. Hun lichamen zonken 
naar beneden, waarmee ook hun verhalen, 
hun geschiedenis en kennis in de diepte 
verloren gingen. 

Er is wel geschreven dat niet de oorlog 
zelf het dramatisch hoogtepunt is in de  
lijn van de geschiedenis, maar dat het gaat 
om het gemis dat daarna ontstaat: leven 
met een tekort aan herinneringen omdat 
de mensen die de herinneringen hadden 
kunnen overdragen vermoord zijn of niet 
anders kunnen dan zwijgen. ‘The true 
image of the past continuously slips away’, 
schreef Walter Benjamin. De geschiedenis 
richt zich meestal op de heroïsche elemen-
ten, die worden onderdeel van de canon,  
en opgeslagen in het collectieve geheugen. 
De gewone man of vrouw komt amper aan 
bod, laat staan dat de overheersten een stem 
krijgen. De stemmen van de verdronken tot 
slaaf gemaakten klinken door in de Osedax. 

Osedax weeft verhalen over geloof,  
verlies, redding en wedergeboorte, natuur-
wetenschap, ecologie, fantasie en science-
fiction samen. En deze fluïde habitat leidt 
uiteindelijk tot het besef dat alles altijd 
verandert: materie is niet gefixeerd, altijd 
in beweging en ook de mens is altijd op weg 
naar iets anders. Er is hoop dankzij het 
besef van deze eeuwige evolutie.

WATER ALS THEMA

De aankoop voegt een indrukwekkende  
installatie van de internationaal gevierde, 
in Nederland wonende kunstenares Ellen 

Gallagher toe aan de Collectie Nederland, 
waarin nog geen enkel werk van haar  
aanwezig was. Gallagher groeide op in 
Providence, Rhode Island, een gebied dat 
wordt omringd door water en doorsneden 
door een rivier. Het water stroomt als  
het ware door haar werk: in de installatie 
Murmur, in de tekeningen uit de serie 
Watery Ecstatic die werd gevolgd door de 
serie tekeningen Coral Cities. ‘The water  
becomes a character in your life,’ zegt 
Gallagher.

Met het thema van de onderwaterwereld 
past Osedax op een bijna vanzelfsprekende 
manier in het Fries Museum. Water is  
onderdeel van de Friese canon. Friesland  
is immers omgeven door water, en zijn 
groene platteland wordt doorkruist door 
meren en kanalen. Het water is een essen-
tieel onderdeel van zijn identiteit (net als 
zijn eigen taal, het Fries). Door de bedrei-
ging van het klimaat is het water ook globaal 
een belangrijk onderwerp geworden. Het 
Fries Museum ambieert een brug te slaan 
tussen lokale uitingen en thema’s die wereld-
wijd spelen. We vinden het belangrijk om 
nieuwe publieksgroepen te bereiken en 
zoeken naar een verbintenis tussen het  
eigene en het ‘andere’, bijvoorbeeld het  
‘andere’ dat nieuwe Nederlanders met  
zich mee brengen. We zetten bewust in op 
diversiteit waarbij het werk Osedax ons 
weer een stap verder kan helpen. 

Hanne Hagenaars

Conservator moderne en hedendaagse kunst 

Fries Museum

Begrippen  
als plaats en 
ruimte verliezen 
hun betekenis 
in Osedax
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Gespaard 
door 
de tijd
NIEUWE AANWINST

Hensglas van de Amsterdamse Wijk 5
Maker onbekend
1740-85. Loodglas, H 20,3 cm
Bijdrage: € 1.700 uit het KOG-Vereniging 
Rembrandt Fonds
AMSTERDAM MUSEUM
(in bruikleen van het KOG)

Aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt   

(mede dankzij haar KOG-Vereniging Rembrandt Fonds)



Sinds 1931 maakt de Commissie Burger be-
wapening en Schutterij, voortgekomen uit 
de in 1884 opgerichte Historische Collectie 
der Schutterij te Amsterdam, deel uit van 
het KOG. De initiatiefnemers hadden des-
tijds een vooruitziende blik, zij beperkten 
hun verzamelgebied niet alleen tot hun 
eigen schutterij, maar vroegen ook alle  
andere stedelijke schutterijen materiaal als 
uitrustingsstukken, prenten, voorschriften 
en dergelijke aan te leveren. Dat is in  
dermate ruime mate gebeurd dat er nu  
gesproken mag worden van een collectie 
van nationaal belang. Door allerlei omstan-
digheden zijn de voorwerpen uit deze  
verzameling verdeeld geraakt over twee 
musea, het Amsterdam Museum en het 
Nationaal Militair Museum te Soesterberg. 
Maar in deze collecties bevinden zich geen 
aan de schutterij gerelateerde glazen. Ook 
het Rijksmuseum met zijn grootste en  
belangrijkste verzameling Nederlands ge-
graveerd glas bezit geen schutterijglazen.  
Is hier een verklaring voor?

OVERLEVINGSKANS

Er zijn honderden glazen van besturen van 
vroed- en waterschappen, hofjes, wees- en 
armeninstellingen bewaard gebleven. Behalve 
dat het hier gaat om breekbaar materiaal, 
hangt de overlevingskans van zulke glazen 

nauw samen met de relatie tot een provin-
ciale of stedelijke overheid, of het moment 
waarop een instelling werd opgeheven. 
Waterschappen en hofjes bestaan nog altijd 
en wees- en armeninstellingen zijn pas in 
de tweede helft van de 20ste eeuw gesloten. 
Glazen van deze organisaties zijn vaak nog 
bewaard, hetzij in de instelling zelf, hetzij 
in stedelijke verzamelingen. Maar dat liep 
anders bij de schutterijen.

Na de inval van de Fransen en het daarop 
uitroepen van de Bataafse Republiek in 
1795 werden de schutterijen ontbonden. 
Veel archiefmateriaal werd vernietigd en 
met andere bezit tingen, zoals glazen, is  
niet altijd even zorgvuldig omgegaan. Het is 
overigens de vraag of er wel veel gegraveerde 
glazen zijn geweest. Op schuttersstukken 
zijn lang niet alle glazen pronkglazen of  
anderszins gegraveerd, maar ‘gewoon’ om 
uit te drinken. Feit is dat schutterijglazen 
extreem zeldzaam zijn.
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Het Koninklijk Oudheidkundig 
Genootschap (KOG) heeft vorig 
jaar op de kunstbeurs PAN in 
Amsterdam een zeldzaam 
hensglas van de Amsterdamse 
schutterij weten te verwerven. 
Dankzij het opschrift is bekend 
dat dit glas was bestemd voor 
de schutters van Wijk 5, een van 
de in totaal 60 wijken van de 
stad. De aankoop kon worden 
gedaan mede dankzij het KOG-
Vereniging Rembrandt Fonds. 

Een voorbeeld van een 
18de-eeuws Burgerwacht-
briefje met de indeling 
van Wijk 5. De attributen 
langs de randen, zoals het 
geweer en de trommel in 
de linker benedenhoek en 
brandspuit in de rechter 
benedenhoek, verwijzen  
naar taken van de  
schutterij.
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WIJK 5

In steden als Amsterdam lag de verantwoor-
delijkheid voor het handhaven van orde en 
veiligheid bij de schutterij. Daartoe was de 
stad in wijken verdeeld, elk met een eigen 
vendel waaraan leiding werd gegeven door 
drie officieren. Met het groeien van de stad 
nam tot 1795 ook het aantal wijken toe, tot 
in totaal 60. Om een goed beeld te krijgen 
van deze wijken werden vaak versierde en 
zeer gedetailleerde kaarten vervaardigd 
waarop (pak)huizen, stallen, loodsen, 

wachthuizen, maar ook de locatie van 
brandspuiten waren ingetekend. Van 35 
wijken zijn dergelijke kaarten bekend, van 
25 niet. Wijk 5 is daar helaas een voorbeeld 
van. Maar gelukkig zijn er van deze wijk 
wel zogenaamde wachtbriefjes bewaard ge-
bleven, gebruikt om een schutter ‘de wacht 
aan te zeggen’, met andere woorden, wan-
neer hij dienst had. Hierop is een platte-
grond weergegeven waarop is te zien dat  
de wijk begint bij de Kloveniers burgwal 
vlakbij de Nieuwmarkt, met als wijkgrens 
de Barndesteeg en de Stoofsteeg, over de 
Oudezijds Burgwal de St. Jansstraat en de 
St. Annastraat en over de Warmoes straat 
waar nu de Bijenkorf en de Beurs van 
Berlage staan. 

Het verworven loodglas is een zogenaamd 
hensglas, bedoeld om rond te gaan om de 
onderlinge band van de schutters te besten-
digen. De afmetingen zijn er dan ook naar: 
het glas is 20,3 cm hoog en heeft een kelk 
met een diameter van 9,3 cm. Op de kelk is 
in radgravuretechniek de tekst aangebracht 
’T WELZIJN VAN WYK 5.

In september van dit jaar is het hensglas 
in permanente bruikleen overgedragen aan 
het Amsterdam Museum. Bijzonder is dat 
in 2008 het KOG aan hetzelfde museum een 
eveneens uit de 18de eeuw stammend, fraai 
gegraveerd Amsterdams pronkglas in 
bruikleen heeft gegeven. Dat glas is gewijd 
aan het terugtreden van Adriaan ter Borg jr. 
als vaandrig van het schutterijvendel van 
Wijk 28 in 1743. Dankzij die combinatie van 
een gebruiksglas en een pronkglas kan het 
Amsterdam Museum op een aansprekende 
manier het interne functioneren van de 
schutterij demonstreren. 

Jacques A.C. Bartels

Voorzitter Commissie Burgerbewapening en 

Schutterij KOG

Schutterijglas 
‘Vaandrig van 
D’compagnie Wyk No 28’
Maker onbekend
In of voor 1743. Loodglas,  
H 20 cm
AMSTERDAM MUSEUM

(in bruikleen van het KOG)
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gedenkwaardig. Het vormde het  
startpunt voor de verzameling kunste-
naarskeramiek. Daarom stond het in 
de reguliere opstelling in een vitrine 
opgesteld met zeven andere sleutel-
stukken uit de collectie. En nu, als een 
van de hoofdrolspelers in de presentatie 
Touching Worlds: Iconen uit de collectie 
die in oktober van start ging, vertelt 
Vase femme weer een ander verhaal. 
Het wordt met andere kunstenaars-
keramiek getoond in een speciaal 
daarvoor gemaakt meubel van gere-
cyclede kunststof naar ontwerp van 
Peter Hopman, tegenover autonoom 
werk van Amerikaanse keramisten als 
Ken Price, van wie trouwens twee wer-
ken ook met steun van de Vereniging 
Rembrandt zijn verworven. Het was  
een mooi aanbod van de Vereniging 
Rembrandt en de Turing Foundation 
om de collectie te vieren in coronatijd. 
Je verzamelt tenslotte om te delen,  
niet slechts om te bewaren.’ 

Als de glimlachende vrouw met  
haar vollemaansgezicht u bekend 
voorkomt, dan kan dat kloppen.  
Zij stond niet alleen in het vorige 
Bulletin afgebeeld bij een artikel 
over de actie ‘De kracht van onze 
Nederlandse collecties’, maar is ook 
een graag geziene gast op affiches 
en boekomslagen. ‘Het is een soort 
boegbeeld van de collectie gewor-
den’, beaamt Fredric Baas, con-
servator van Design Museum Den 
Bosch.

Vase femme komt uit de collectie van 
Picasso’s kleindochter Marina. Het  
object maakte in 1985 deel uit van een 
tentoonstelling over het keramische 
oeuvre van Picasso in museum Het 
Kruithuis, zoals het Design Museum 
Den Bosch toen nog heette. In een vrij 
kritische recensie in de NRC van 13 juli 
1985 werd het object tussen de vele met 
gezichten en stierenvechters beschil-
derde borden ‘een van de weinige echte 
originele en baanbrekende stukken’  
genoemd.

Fredric Baas begrijpt dat Vase femme 
de aandacht trok in die tentoonstelling: 
‘Anders dan bij de door Picasso beschil-
derde borden in editie, gaat het hier om 
een object waarbij de kunstenaar zelf 
de klei ter hand heeft genomen, en dat 
is wat je in een museum wilt laten zien: 
de hand van de meester. Picasso is  
enthousiast geworden over de mogelijk-
heden van keramiek in het atelier van 
het echtpaar Georges en Suzanne 
Ramié in het Zuid-Franse Vallauris.  
Hij was oprecht gegrepen door het  
materiaal. Hij liet zich inspireren door 
de lokale traditie en speelde daar ook 
mee. Bij Vase femme, dat overigens 
meer een kan dan een vaas is, gaf hij 
een bestaand voorwerp een andere 
draai en lading. Het gezicht zou dat 
van zijn maîtresse Françoise Gilot zijn.
 Dat de toenmalige directeur van het 
Bossche museum een gouden greep 
heeft gedaan met de aankoop van 
Vase femme behoeft geen betoog. ‘Het 
heeft nu een waarde die ons budget  
ver te boven gaat’, zegt Baas. ‘Maar de 
aankoop is ook om een andere reden 

Van ons allemaal 
sinds 1986

Vase Femme Pablo Picasso Vase femme van Picasso en 
B.C. Orange van Ken Price 
(aangekocht met steun van  
de Vereniging Rembrandt in 
1986 resp. 1995) in Touching 
Worlds: Iconen uit de collectie, 
gerealiseerd dankzij de  
actie ‘De kracht van onze 
Nederlandse collecties’, van  
de Vereniging Rembrandt  
en de Turing Foundation
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Een nat pak
De scène op het schilderij is een gebeurtenis uit de jonge 
jaren van Willem Albert Scholten (1819-1892), die bekend 
zou worden als ’s werelds eerste landbouwindustrieel. 
Hij is op weg naar een klant in Amsterdam en moet 
hiervoor het IJ oversteken. Het is een strenge winter in 
1837 en het IJ is bevroren. Het pontje vaart nog wel, maar 
in plaats van twee dubbeltjes vraagt de veerman nu twee 
gulden. Dat vindt Scholten te dol en daarom besluit hij 
over het ijs naar de overkant te lopen. Op de heenweg 
gaat dit goed, maar op de terugweg wordt hij overmoedig 
en zakt hij door het ijs. Het schilderij laat het moment 
zien waarop hij net uit het wak is geklommen en het 
water nog van zijn kleding druipt. Daar staat Scholten in 
de kou op het besneeuwde ijs tegen een achtergrond van 
de gevels aan de Texelse Kade (thans Prins Hendrikkade, 
gezien vanaf het standpunt waar nu het Centraal Station 
van Amsterdam ligt).1 Een onderwerp dat de romantische 
‘winterschilder’ Charles Leickert (1816-1907), woonachtig 
in Amsterdam, op het lijf is geschreven. De veermannen 
bieden Scholten aan om hem alsnog te vervoeren, maar 
dit weigert hij met uitgestrekte arm. Hij loopt snel verder 
en heeft de oversteek alweer gemaakt, terwijl het pontje 
nog maar halverwege is. De encyclopedist Winkler Prins 
schrijft er uitgebreid over in zijn biografie over Scholten, 
die hij later op verzoek van de inmiddels steenrijke in-
dustrieel zou schrijven.

EEN ZAAL VOOR SCHOLTEN

Het Veenkoloniaal Museum in Veendam besteedt in  
zijn vaste opstelling aandacht aan de geschiedenis van 
de Groninger Veenkoloniën, waaronder de vervening, 
zeevaart en landbouwindustrie. Een aparte zaal is gewijd 
aan Scholten, die vanuit de Groninger Veenkoloniën een 
aardappelmeelimperium opbouwde en de regio welvaart 
en werkgelegenheid bracht. Zijn firma W.A. Scholten 
groeit uit tot de eerste industriële multinational van 
Nederland. Rond 1870 vroeg de industrieel aan verschil-
lende kunstenaars om markante momenten uit zijn leven 
op doek vast te leggen. In totaal werden er vijftien grote 
schilderijen voor hem gemaakt, waaronder dit werk van 
Leickert. Slechts van zes ‘Scholten-schilderijen’ is bekend 
waar deze zich bevinden. 

Het Veenkoloniaal Museum had er vier, en is ontzet-
tend blij dat het dankzij een bijdrage van de Vereniging 
Rembrandt en haar Groninger Fonds is gelukt daar een 
vijfde aan toe te voegen. Op het IJ is het hoogtepunt in  
de reeks. 

Elise van Ditmars

Conservator van het Veenkoloniaal Museum

Enige zelfspot kan  
de 19de-eeuwse  
landbouwindustrieel 
Willem Albert Scholten 
niet worden ontzegd. 
Hij vroeg de schilder 
Charles Leickert het 
moment te verbeelden 
waarop hij net door 
het ijs was gezakt. Het 
Veenkoloniaal Museum 
prijst zichzelf gelukkig 
met de aankoop van  
het schilderij met dit  
curieuze onderwerp. 

Noot

1. Met dank aan  
Laurens Schoemaker van 
het RKD – Nederlands 
Instituut voor 
Kunstgeschiedenis.



NIEUWE AANWINST

Op het IJ
Charles Leickert
1870. Olieverf op doek, 102 x 150 cm
Bijdrage: € 17.000 uit het Groninger Fonds
VEENKOLONIAAL MUSEUM, VEENDAM

Aangekocht met steun van de Vereniging  

Rembrandt (mede dankzij haar Groninger Fonds),  

het J.B. Scholtenfonds en particulieren



Sinds 2018 draagt de Vereniging 

Rembrandt bij aan restauraties 

van werken in musea die vanwege 

hun conditie niet kunnen worden 

getoond, vanuit de overtuiging 

dat wat wij met elkaar verzameld 

hebben ook te zien moet zijn.

De diorama’s van Gerrit Schouten (1779-1839) 
zijn geliefde objecten in de permanente op-
stelling van het Tropenmuseum en Museum 
Volkenkunde. Dankzij de actie ‘De kracht 
van onze Nederlandse collecties’ van de 
Vereniging Rembrandt en de Turing 
Foundation en een bijdrage uit het Van der 
Klaauw Fonds van de Vereniging Rembrandt 
schitteren de kijkkasten nu in de presentatie 
Close-up van Suriname in de 19de eeuw.

Gerrit Schouten werd in Paramaribo geboren als 
zoon van de uit Amsterdam afkomstige Hendrik 
Schouten en de Afro-Europese Suzanna Johanna 
Hanssen. Hij ontwikkelde zich tot kunstenaar en 
tekende botanische studies, maar is tegenwoor-
dig vooral bekend om zijn diorama’s: kijkkasten 
die een beeld geven van het Suriname in de eerste 
helft van de 19de eeuw. Hij maakte ze als souve-

nirs, in opdracht van reizigers en repatrianten  
of van een plantagedirecteur. De veertig thans 
nog bekende diorama’s kwamen vrijwel allemaal 
buiten Suriname terecht, in de meeste gevallen 
in Nederland. Het Nederlands Museum voor 
Wereldculturen heeft er twaalf.

Deze diorama’s zijn absolute topstukken van 
de Surinaamse collectie van het museum. Ze 
hebben een belangrijk kunsthistorische, etno-
grafische en historische waarde. Kunsthistorisch 
omdat Schouten de eerste creoolse Surinaamse 
kunstenaar was die erkenning kreeg om zijn  
artistieke kwaliteiten. Etnografisch omdat de 
diorama’s waardevolle details tonen op het  
gebied van onder andere kleding, gebruiken en 
architectuur van zowel inheemse Surinamers en 
tot slaaf gemaakten, als van stads- en plantage-
bewoners. En historisch gezien zijn ze interessant 
vanwege de gemaakte keuzes in thematiek en 
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Diorama’s uitgelicht
WENDELINE FLORES



Een van de aandachtspunten was het sluisje rechts.  
Bij de behandeling werden beschadigde details hersteld, 
breuken versterkt met Japans papier en ontbrekende delen 
gereconstrueerd met gelijkend papier.

Tijdens de behandeling van Suikerrietplantage bleek dat  
enkele roeiers niet thuishoren op de plek waar we zaten.  
Aan lijmsporen op de figuren en in de boten was te herleiden 
waar ze oorspronkelijk gezeten hebben.

Suikerrietplantage (1820-25). Tijdens de behandeling 
werden onder andere oppervlaktevuil en oude over-
schilderingen verwijderd. Alles is van papier gemaakt, 
zelfs de huizen en de driedimensionale figuurtjes.
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representatie. Zo is het Dufeest, waarbij tot 
slaaf gemaakten één keer per jaar de vrijheid 
kregen om te feesten, een prominent thema in 
de diorama’s van Schouten. Het harde werk en 
de gruwelijke straffen die plaatsvonden op  
dezelfde plantages werden nooit verbeeld. 

Zowel in het Tropenmuseum als in Museum 
Volkenkunde staan de 200 jaar oude diorama’s 
van Schouten in de permanente opstelling. Om 
de kwetsbare en lichtgevoelige objecten te be-
schermen wordt vaak gekozen voor een donkere 
presentatie waarbij de bezoekers met een knopje 
de verlichting kunnen bedienen. Deze klassieke 
presentatiemethode is niet bepaald corona-proof 
en bovendien weinig uitnodigend voor publiek. 
Bezoekers lopen regelmatig de donkere vlek voor-
bij en missen hierdoor het topstuk. Het initiatief 

van de Vereniging Rembrandt en de Turing Foun-
dation was een uitgelezen kans voor het Tropen-
museum om een presentatie te maken waarbij de 
diorama’s op een vernieuwende en aansprekende 
manier worden gepresenteerd. Ze worden ge-
toond naast een videoproductie, waarbij we de 
figuren in de diorama's tot leven wekken. Om de 
objecten in optimale conditie te kunnen laten zien, 
ondergingen ze eerst een behandeling bij papier-
restauratoren Linde Akkerman en Nico Lingbeek, 
waarvan hier een impressie wordt gegeven. 

Wendeline Flores is conservator Caribisch gebied 

en koloniale geschiedenis van het NMVW

De presentatie in het 
Tropenmuseum in  
Amsterdam, tot en met 
3 januari 2021 te zien.

In het Dufeest waren diverse reparaties aan de figuurtjes 
en de muziekinstrumenten nodig. Zo werd een losgeraakt 
figuurtje op de voorgrond weer vastgezet.  
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Suikerrietplantage Merveille vertoonde craquelé in de verf, 
openstaande naden en blazen in het papier van de achterwand. 
Waar nodig werden naden gedicht en losse verf vastgezet om 
verdere schade te voorkomen.  

Boven: Suikerrietplantage Merveille (1829), met links, 
tussen twee kleinere huizen, de directeurswoning. 
Rechts zijn onder andere een fabriek met getijde-
molen, een kookhuis en een destilleerderij te zien,  

en op de voorgrond zijn arbeiders aan het werk  
tussen de kokospalmen.
Onder: Dufeest (1820): één keer per jaar kregen  
tot slaaf gemaakten de vrijheid om te feesten.



  
Steeds vaker ontvangt de 
Vereniging Rembrandt schen- 
kingen van (familie) stichtingen 
die willen bijdragen aan het  
openbaar kunstbezit. De voordelen 
van schenken via de Vereniging 
Rembrandt zijn legio. Zo hoeven 
stichtingen niet zelf op zoek te 
gaan naar geschikte doelen, 
voorkomen zij te worden bedolven 
onder vele aanvragen en kunnen 
zij gebruik maken van de ervaring 
en expertise binnen het bestuur 
van de Vereniging.

Het kan daarbij zowel om een een-
malige schenking gaan als om het 
oprichten van een Fonds op Naam. 
Ook komt het voor dat een stichtings-
bestuur besluit de stichting op te 
heffen en ervoor kiest de restsom, 
overeenkomstig de reden van op-
richting, onder te brengen bij de 
Vereniging Rembrandt. In alle geval-
len blijft het bestuur van de stichting 
betrokken bij de steunverlening en 
zal (indien de bijdrage dat toelaat) 
de naam van de stichting genoemd 
worden, of het nu om een bijdrage 
aan een aankoop gaat, het mogelijk 
maken van een restauratie of het 
 financieren van een onderzoeksbeurs. 
De Vereniging legt altijd de aanvraag 
voor en zorgt dat het bestuur op  
de hoogte blijft van de voortgang 
en andere ontwikkelingen rond het 
 gesteunde project. In dit artikel  
vindt u een aantal voorbeelden.

Schenking aan
Themafonds 

Wanneer het bestuur van de 
Vereniging Rembrandt na uitgebreid 
advies besluit om een aankoop te 
steunen, wordt gekeken welk Fonds 
op Naam of welk Themafonds aan-
sluit bij deze aankoop. Leermeesters, 
grootmeesters en gildemeesters 
kunnen hun jaarlijkse schenking 
 toewijzen aan een bepaald Thema-
fonds, om zo gericht bij te dragen 
aan hun favoriete soort kunst. Er zijn 
15 verschillende Themafondsen voor 
verschillende verzamelgebieden, 
 uiteenlopend van Oudheid en 
Archeologie tot Naoorlogse en 
Hedendaagse kunst en Toegepaste 
kunst en Design. Met de steun voor 
de aankoop van De schilder in zijn 
werkplaats van Gerard Dou voor 
Museum De Lakenhal, werd flink 
geput uit het Themafonds 17de-
eeuwse schilderkunst (zie pp. 38-40). 
Dat is goed, want voor zulke aanko-
pen is het fonds ook bedoeld, maar 
tegelijkertijd betekende dit dat er 
daardoor minder geld vanuit dit 
fonds te besteden zou zijn. Het doet 
ons plezier dat een stichting die  
met een zekere regelmaat aan de 
Vereniging Rembrandt schenkt maar 
anoniem wenst te blijven, bereid  
was om een bijzondere schenking te 
doen aan dit Themafonds. Waarom 
steunt deze stichting juist dit fonds? 
‘De voorliefde voor 17de-eeuwse 
schilderkunst komt voort uit de relatie 
met een overleden familielid met 
grote kennis van en voorliefde voor 
deze periode,’ aldus een van de  
bestuursleden van de stichting. ‘Door 
te schenken aan dit Themafonds 
leeft zijn gedachtegoed voort.’
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Stichtingen en de 
Vereniging Rembrandt

MATHILDE VAN DER WERFF

Fonds op Naam

Dit jaar mocht de Vereniging 
Rembrandt een nieuw Fonds op Naam 
verwelkomen. De in 1904 opgerichte 
Stichting Het Meyjes-Fonds was 
aanvankelijk bedoeld voor leden  
van de familie Meyjes. Door een 
 recente statutenwijziging kunnen 
leden uit de diverse familietakken nu 
een  voorstel doen om een doel te 
steunen waarbij zij betrokken zijn.  
Zo werd in 2020 de Vereniging 
Rembrandt benaderd door Ynske 
van Ravenzwaay-Meyjes, kunst-
historicus en medebestuurslid van 
de Stichting. De Stichting stelde  
een Fonds op Naam in dat bijdraagt 
aan kunstaankopen gerelateerd  
aan scheepvaart. De achtergrond 
van de familie Meyjes ligt in de 
Amsterdamse scheepsbouw en zo 
blijft de familie trouw aan haar ge-
schiedenis. ‘Voor het instellen van 
een Fonds op Naam is de keuze op 
de Vereniging Rembrandt gevallen, 
vanwege haar jarenlange ervaring bij 
de beoordeling van aanvragen door 
musea op diverse verzamelgebieden,’ 
zegt Ynske van Ravenzwaay-Meyjes. 
‘Deze overkoepelende betrokkenheid 
van de Vereniging Rembrandt geeft  
Stichting Het Meyjes-Fonds de 
 mogelijkheid bij te dragen aan het 
openbaar kunstbezit. De Stichting 
schonk in 1926 de verzameling 
scheepsmodellen, foto’s, prenten  
en technische tekeningen van 
scheepsbouwer en reder Jeremias 
Meyjes jr., een van de oprichters van 
de Stichting, aan het Scheepvaart-
museum Amsterdam, en kan dankzij 
dit Fonds op Naam haar steun aan 
musea in dezelfde lijn voortzetten.’ 
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Projectgerichte 
donatie

Om de musea een hart onder de 
riem te steken tijdens de lockdown 
én om het grote publiek te laten zien 
welke rijkdom onze museale verzame-
lingen herbergen, werd dit voorjaar 
het idee voor de actie ‘De kracht van 
onze Nederlandse collecties’ geboren. 
De Vereniging Rembrandt stelde 
aanvankelijk € 150.000 beschikbaar 
voor musea om bij heropening na de 
lockdown een presentatie te maken 
rond één of meer werken uit de 
eigen collectie. Pieter en Françoise 
Geelen, oprichters van de Turing 
Foundation, waren zo enthousiast 
over dit idee dat de Foundation het 
bedrag verdubbelde. Françoise 
Geelen: ‘Normaal ondersteunt de 
Turing Foundation alleen tentoon-

stellingen van musea met buiten-
landse bruiklenen. Nu is het even 
niet normaal en vonden wij het een 
geweldig idee van de Vereniging 
Rembrandt om (lokale) musea aan 
te moedigen iets bijzonders te doen 
met hun eigen collectie. Vanwege de 
timing een hele waardevolle actie voor 
musea én voor museumbezoekers. 
Uiteindelijk hebben de Vereniging 
Rembrandt en de Turing Foundation 
hun bijdragen aan deze actie nog 
verhoogd om in totaal 45 musea in 
staat te stellen iets bijzonders uit 
hun eigen collectie speciale aan-
dacht te geven! In heel Nederland is 
nu dichtbij iets bijzonders te zien.’ 

Het kunstkabinet van het 
Westfries Museum is een  
van de 45 presentaties die  
dit jaar dankzij de Vereniging 
Rembrandt en de Turing 
Foundation werd gerealiseerd 
als onderdeel van de actie  
‘De kracht van onze 
Nederlandse collecties’.
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Een nalatenschap

Jacques Schoufour (1927-2014) was 
een vooraanstaande Rotterdamse 
havenman die samen met zijn vrouw 
Ingeborg Martin een grote passie 
voor het verzamelen van laatmiddel-
eeuwse beeldhouwkunst ontwikkelde. 
Vanaf het jaar 2000 schonk het echt-
paar hun indrukwekkende collectie 
in delen aan Museum Boijmans  
Van Beuningen. Om de liefde van 
het echtpaar voor kunst uit de late 
middeleeuwen door te geven, besloot 
de stichting die hun nalatenschap 
beheert bij de Vereniging Rembrandt 
een Fonds op Naam in te stellen. 
Met dit fonds worden aankopen voor 
musea gesteund, zoals het buxus-
houten vrouwenbeeldje van Jan van 
Steffeswert, aangekocht door het 
Bonnefanten in Maastricht dat de 
cover van het vorige Bulletin sierde. 
Dit fonds heeft ook een tweede 
doelstelling: het versterken van 
kunsthistorische kennis gerelateerd 
aan een museumcollectie, waarbij 
jonge kunsthistorici in de gelegen-
heid worden gesteld om ervaring  
op te doen met wetenschappelijk 
onderzoek. Vanuit deze doelstelling 
is bijvoorbeeld het kunsthistorisch 
onderzoek naar Lucas Gassel ge-
steund, voor de tentoonstelling over 
deze 16de-eeuwse meester die dit 
jaar in Museum Helmond was te 
zien. Door deze tweeledige doelstel-
ling van het Schoufour-Martin Fonds 
blijft het gedachtegoed van het 
echtpaar ook voor de toekomstige 
generaties behouden. Wilt u meer weten over de 

 mogelijkheden voor uw stichting? 
Neem contact op met Mathilde 
van der Werff, Hoofd Mecenaat 
van de Vereniging Rembrandt (zie 
voor de contactgegevens p. 62).

Paar piramidale bloemenhouders
Delft
ca. 1690 (de topsegmenten van Chinees  
porselein: ca. 1700). Tinglazuur aardewerk,  
H 153 cm
KUNSTMUSEUM DEN HAAG

Aankoop gesteund door de Vereniging  
Rembrandt (mede dankzij haar Nationaal Fonds 
Kunstbezit, haar Van Rijn Fonds en de Stichting 
Van Rees-Klatte), het Mondriaan Fonds, Fonds 
Kunstmuseum en de BankGiro Loterij.

Incidentele steun bij 
een aankoop 

De Stichting Van Rees-Klatte is al 
sinds 2014 een vaste begunstiger van 
de Vereniging Rembrandt zonder 
verbonden te zijn aan een bepaald 
lidmaatschap of een Fonds op Naam. 
Deze stichting, die in 2004 door de 
heer A.J.H. van Rees uit Den Haag 
werd opgericht, heeft meerdere 
doelen waaraan zij bijdraagt. Het 
werkterrein varieert van gezond-
heidszorg, kunst en cultuur tot de 
 bescherming van mens en natuur. 
De focus ligt hierbij op Haagse 
 doelen. Door de substantiële bijdra-
gen van dit fonds aan de Vereniging 
Rembrandt, die inmiddels de mini-
male bijdrage voor het oprichten 
van een Fonds op Naam overstijgen, 
is in 2020 besloten de naam van de 
stichting eenmalig te koppelen aan 
een aankoop. Gezien de Haagse 
achtergrond was een vermelding  
in het Kunstmuseum Den Haag een 
logische gedachte. Wanneer u daar 
bent en kijkt naar de onlangs ge-
steunde Delfts blauwe bloemen-
piramides, leest u op het tekstbordje 
dat de werken zijn aangekocht met 
steun van de Vereniging Rembrandt 
(mede dankzij haar Nationaal Fonds 
Kunstbezit, haar Van Rijn Fonds en 
de Stichting Van Rees-Klatte).
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Op onze gezamenlijke kunstcollecties 
raak je nooit uitgekeken. Onze musea 
kunnen Vermeer en Van Gogh op hun 
best laten zien, maar hun bezoekers 
ook meevoeren naar de middel-
eeuwen of langs hoogtepunten van 
de moderne kunst. Zij kunnen ons 
ontroeren met een eeuwenoude 
 zilveren beker, maar weten ons ook 
te verrassen met een paar zeldzame 
Japanse Kakiemon-plastieken.

Dat zijn ervaringen die u ook anderen 
gunt. Uw (klein)kind bijvoorbeeld, of 
uw beste vriend of vriendin. Door uw 
vrienden enthousiast te maken voor 
een lidmaatschap van de Vereniging 
Rembrandt of door een lidmaatschap 
cadeau te doen, geeft u anderen de 
gelegenheid te genieten zoals u ook 
zelf geniet.

Breng vóór 31 januari 2021 een 
nieuw lid aan of doe een lidmaat-
schap cadeau, en ontvang beiden  
het Kijkdokter Kaartspel (zie pp.  
18-21). Neem het mee bij uw  
eerstvolgende museumbezoek!

Geef uw 
kunstliefde 
door

Twee Kakiemon bijin-plastieken
Maker onbekend (Japan)
ca. 1670-80. Keramiek,  
H 39,3 en 38,4 cm
KERAMIEKMUSEUM PRINCESSEHOF, 

LEEUWARDEN

Aangekocht met steun van de 
Vereniging Rembrandt (mede dankzij 
haar BankGiro Loterij Aankoopfonds 
en haar Themafonds Niet-Westerse 
kunst), het Mondriaan Fonds en 
de Wassenbergh-Clarijs-Fontein 
 Stichting in 2015

Werf een nieuw lid of geef 
een lidmaatschap cadeau via 
de kaart achterin of via: 
www.verenigingrembrandt.nl 

Lidmaatschappen
Jongmaat – € 28 per jaar
28 jaar of jonger? Word lid en doe vaker een flitsbezoek  
aan musea met de Rembrandtkaart. Ook worden jonge 
leden twee keer per jaar uitgenodigd voor de Jonge 
Rembrandt Art Talks.

Gezel – € 75 per jaar of € 110 per jaar voor 2 pers.
Ouder dan 28 jaar? Word dan Gezel. Net als bij een 
Jongmaatlidmaatschap is het ook bij het Gezellidmaat schap 
mogelijk dit voor het leven af te sluiten.

Cadeaulidmaatschap
Uw liefde voor kunst delen met een vriend(in) of dierbaar 
 familielid? Dat kan via een cadeaulidmaatschap. Of geef  
het Gezellidmaatschap voor het leven voor twee personen  
cadeau.

Meester lidmaatschappen 

Jonge Meester – ten minste € 350 per jaar*
Jonge Meesters worden twee keer per jaar uitgenodigd 
voor de Zondag met Rembrandt om zo hun favoriete 
verzamel gebied te ontdekken.

Leermeester – ten minste € 1.000 per jaar*
Als Leermeester kunt u uw gift toewijzen aan aankopen  
waaraan wordt bijgedragen via het Themafonds van uw  
voorkeur. Bij de jaarlijkse Leermeesterlezing geeft een  
kunstexpert context en uitleg bij een spraakmakende,  
recent gesteunde aankoop.

Grootmeester – ten minste € 2.500 per jaar*
Grootmeesters krijgen net als Leermeesters de mogelijkheid 
hun gift toe te wijzen aan een van onze 15 Thema fondsen. 
Zij worden uitgenodigd voor de Meesterschouw, een  
intieme bijeenkomst waarin specialisten in musea een kijkje 
achter de schermen bieden. 

Hollandse Meester – ten minste € 15.000 per jaar* 
Zelf bepalen welke aankopen u steunt en met hoeveel?  
Of misschien onderzoek en restauratie helpen mogelijk 
maken? Word dan Hollandse Meester en richt een Fonds op 
Naam op. U geniet hiernaast dezelfde privileges als een 
Grootmeester.

* Een meesterlidmaatschap wordt afgesloten voor een  

periode van ten minste vijf jaar, waardoor er aantrekkelijke 
fiscale voordelen gelden. 
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Rembrandt 
on tour
Omdat het organiseren van  
ontvangsten door de coronacrisis 
niet mogelijk is, proberen we onze 
leden zo veel mogelijk tegemoet 
te komen met presentaties en  
online-rondleidingen. Zo was op 
25 oktober de eerste aflevering 
van Rembrandt on tour, waarbij 
Hilbert Lootsma het Groninger 
Museum bezocht. Hij sprak met 
conservator Egge Knol, De Ploeg-
kenner Anneke de Vries en directeur 
Andreas Blühm over drie recente 
aanwinsten van het museum. 
Dankzij het aanstekelijke enthou-
siasme van de sprekers bleven 
160 leden het drie kwartier  
durende programma van begin 
tot eind volgen. Later die maand 
volgde de tweede aflevering in 
’s-Hertogenbosch, waar onder 
andere de nieuwe aankoop van 
Het Noordbrabants Museum live 
bekend werd gemaakt (pp. 14-17).

kort

40 jaar
Dit najaar is prinses Beatrix 40 jaar  
beschermvrouwe van de Vereniging 
Rembrandt. Bij het afscheid van Frits 
Duparc en Peter Hecht op 25 september 
werd dit bijzondere moment in haar 
aanwezigheid geme moreerd en over-
handigde bestuursvoorzitter Arent Fock 
haar een kleine bronzen sculptuur van 
Joost van den Toorn als gebaar van 
dank voor haar betrokkenheid.

Nieuwe
Rembrandtkaart
Vorig jaar is voor het eerst  
sinds lange tijd gekozen voor 
een Rembrandtkaart zonder 
afbeelding van een gesteunde 
aankoop. Dát hebben we  
geweten: vele leden mailden 
ons teleurgesteld het kunstwerk 
weer terug te willen. Daarom 
mochten zij dit jaar weer kiezen 
welk werk zij op de kaart wilden 
zien. Begin oktober riepen we 
leden op te stemmen op hun 
favoriet van vijf aankopen uit 
het afgelopen kalenderjaar.  
De Grand Stairwall Installation 
van Dale Chihuly, in 2019  
gekocht door het Groninger 
Museum, eindigde met 44,9% 
van de stemmen als duidelijke 
winnaar. ‘Troostend zoals kunst 
hoort te zijn in een tijd waarin 
moedeloosheid op de loer ligt’, 
motiveerde een lid haar keuze. 
Ook het bloemstilleven van 
Vosmaer van het Rijksmuseum 
en het zilveren trouwkistje  
voor Het Hannemahuis bleken 
geliefd. In totaal brachten 
2.158 leden hun stem uit.

Legaat
Dit najaar ontving de Vereniging 
Rembrandt in dankbaarheid  
een legaat van € 1.000 van de  
in augustus overleden oud- 
staatssecretaris mevrouw  
mr. Els Veder-Smit (1921-2020). 
Mevrouw Veder-Smit was de op-
richter van de Stichting Hollands 
Porselein, die een kapitaal  
beheert van waaruit aankopen 
op het gebied van Hollands  
porselein en publicaties daarover 
worden ondersteund. Gezien haar 
liefde voor Hollands porselein 
hopen wij haar legaat aan een 
aanvraag voor porselein te  
kunnen besteden.
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Een mooi vervolg
Het was op Facebook waar de  
kleindochter van de schilder Arie 
Spaarman de tentoonstelling ‘De 
kracht van onze Nederlandse collec-
ties’ in Museum In ’t Houten Huis in 
De Rijp (NH) met werk van haar 
grootvader tegenkwam. Haar moe-
der Jannie Spaarman, de jongste 
dochter van de kunstenaar, had na 
haar overlijden nog een flink aantal 
werken voor het museum bestemd. 
‘Onlangs belde Spaarmans klein-
dochter Corina Stins ons met de  
mededeling dat ze nog werk van haar 
grootvader namens haar moeder 
wilde overdragen. Ik ben direct in de 
auto gesprongen om deze prachtige 
nalatenschap in ontvangst te nemen’, 
vertelt conservator Erik Luik. ‘Vanwege 
deze schenking laten we onze presen-
tatie met schilderijen en toegepaste 
kunst van Willem Spaarman en zijn 
zoon Arie, gesponsord door Vereni-
ging Rembrandt en de Turing Foun-
dation, nog even in de Rederskamer 
staan. We vullen de tentoonstelling 
aan met enkele van deze nieuwe 
aanwinsten, waaronder een tekening 
van het pand waarin Museum In  
’t Houten Huis is gevestigd.’

Maastrichts zilver
In december van dit jaar verschijnt 
de publicatie Zilver met Schwung, 
een uitgave van het Bonnefanten 
naar aanleiding van de nieuwe 
vaste opstelling van het zilver  
uit de collectie van het museum,  
aangevuld met langdurige bruik-
lenen van drie particuliere verza-
melaars. Het boek, geschreven 
door Lars Hendrikman, Paul 
Kerckhoffs en Jan Jaap Luijt, 
gaat uitvoerig in op verschillende 
facetten van de Maastrichtse  
zilversmeedkunst zoals techniek, 
stijl en gebruik. Een van de  
20 uitgelichte topstukken is de 
driekranenkan van Joannes 
l’Herminotte (1732-1802), die het 
museum in 2017 op de TEFAF 
kocht met steun van de Vereni-
ging Rembrandt (mede dankzij 
haar Themafonds Zilver) en een 
particulier. Deze kan is in zekere 
zin typerend voor de Maastricht se 
zilversmeedkunst vanwege de in-
vloeden van de uitbundige Luikse 
stijl. De nieuwe zilver-opstelling 
opent vlak voor de kerst.

Raadsel opgelost
Een van de mooiste vondsten die je 
als restaurator kunt doen, is het ont-
dekken van een signatuur, waarmee 
een tot dusver anoniem schilderij 
opeens een bekende maker heeft. 
Dat gebeurde bij de restauratie van 
het portret van Gratia Susanna 
Clant van Landgoed Verhildersum, 
die momenteel mede dankzij het 
Groninger Fonds van de Vereniging 
Rembrandt wordt uitgevoerd. 
Restauratoren Marjan de Visser en 

Marya Albrecht ontdekten sporen 
van een opschrift onder twee lagen 
vernis en overschildering. Het begon 
met een vaag herkenbare letter v. 
De hoofdletter H zat op de spanrand 
onder restauratietape. Bij een eer-
dere behandeling is het schilderij 
kleiner gemaakt, waarbij een deel 
van de voorstelling als spanrand is 
gebruikt en zo op de zijkant is terecht-
gekomen. Na vernisafname kon het 
onduidelijke opschrift met behulp 
van vernuftige fotografische tech-
nieken en belichting volledig worden 
ontcijferd: H ten Oever f / 1683. Dit is 
de signatuur van de Zwolse kunste-
naar Hendrick ten Oever (1639-1716). 
Een leuk detail is dat deze schilder 
ten minste zes adellijke personen uit 
Groningen heeft geportretteerd.

Restaurator 
Marya Albrecht 
tijdens het 
onderzoek van 
het portret.
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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.

VERENIGING REMBRANDT

Denneweg 124 

2514 CL Den Haag

T: 070-427 17 20 

E: bureau@verenigingrembrandt.nl
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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 voor 

  Moderne Kunst

Amsterdam
Allard Pierson 

Amsterdam Museum 

Amsterdam Pipe Museum

Joods Historisch Museum 

Museum Het Rembrandthuis 

Museum Het Schip 

Museum Ons’ Lieve Heer 

  op Solder 

Museum Van Loon 

Het Scheepvaartmuseum

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
Museum Klok & Peel

Barneveld
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
Museum de Waag

Speelgoedmuseum Deventer

Dordrecht
Dordrechts Museum 

Huis Van Gijn 

Edam
Edams Museum 

Eindhoven
Van Abbemuseum 

Elburg
Museum Elburg 

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 Bredius 

Museum Meermanno

Groningen
Groninger Museum 

Haarlem
Frans Hals Museum 

Teylers Museum 

Haarzuilens
Kasteel de Haar  

Harlingen
Gemeentemuseum 

  Het Hannemahuis 

Hattem
Voerman Museum Hattem

’s-Heerenberg 
Kasteel Huis Bergh

Heino/Wijhe
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 

Museum Volken kunde 

Museum De Lakenhal 

Rijksmuseum van 

  Oudheden 

Universitaire Bibliotheken

  Leiden

Loosdrecht
Kasteel-Museum Sypesteyn 

Maastricht
Bonnefanten 

Marken
Marker Museum 

Middelburg
Zeeuws Museum 

Naarden
Nederlands 

  Vestingmuseum 

Nijmegen
Museum Het Valkhof 

Oranjewoud-Heerenveen
Museum Belvédère 

Oss
Museum Jan Cunen 

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 

Schiedam
Stedelijk Museum

Schoonhoven
Nederlands Zilvermuseum 

  Schoonhoven

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 

Veendam
Veenkoloniaal Museum 

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  

  Henriette 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 

Rijswijk (ZH)
Museum Rijswijk 

Tilburg
Museum De Pont 

           Vrije toegang tot de vaste collecties 
van ondersteunde musea



Met elkaar 
is het 
mogelijk  


