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Schoonheid 
in de dop



De presentatie  
Koekje erbij? in het Nationaal Glasmuseum  
in Leerdam is een van de 45 tentoonstellingen 
die dankzij de Vereniging Rembrandt  
en de Turing Foundation konden worden 
gerealiseerd om de kracht van onze 
Nederlandse collecties te laten zien.

Een van de  
beroemdste  
ontwerpen van de 
Glasfabriek Leerdam: 
de koekdoos van 
Jacques Boon. 
Ontworpen in 1934 en 
meer dan 50 jaar in 
productie geweest.
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‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’, die dichtregel zingt nu  
in mijn hoofd. Zoals donkere tijden in dit Bulletin verbeeld worden 
door Max Beckmann in zijn Apollo – waarin Apollo als god van de 
kunsten licht brengt in een duister oord – zo relativeert David 
Hockney deze tijd van pandemie met zijn prachtige bijschrift 
bij een iPad-tekening van narcissen: Do remember they can’t 
cancel the spring.

Met de beelden van kunst in het hoofd gaan wandelen, daartoe  
nodigen wij u uit (zie #museumbuiten op p. 57). Dankzij die kunst  
kijken wij zoveel beter naar wat wij om ons heen zien. En zodra de 
musea weer open zijn, zult u dankzij dit oplettend wandelen weer  
zoveel nieuws zien in de kunst die u al dacht te kennen.

Want zag u ooit een wilg zoals Van Gogh die zag? De wilg als  
levend wezen, door Van Gogh beschreven als ‘heel alleen & melan-
koliek en zijn bast was om zoo te zeggen geschubd & bemost en met 
verschillende toonen gevlekt & gemarmerd – zoo iets als een slangen-
huid, groenachtig, geelachtig, grootendeels dof zwart. Met witte  
afgeschilferde plekken en stompen takken’.

De aquarel die Van Gogh van deze wilg maakte, hangt in de  
tentoonstelling Ongekend in het Van Gogh Museum, die naar wij 
hopen dit voorjaar is te bezoeken. Een tentoonstelling waarin aankopen 
van de afgelopen tien jaar te zien zijn, waaronder een achttal waarbij 
de Vereniging Rembrandt een belangrijke rol speelde.

Aankopen die ook in deze tijd nog steeds gedaan worden. Want 
zoals de narcissen zich niet storen aan welke pandemie dan ook, zo 
doen zich ook tijdens deze crisis kansen voor die de musea niet voorbij 
willen laten gaan. Met de aankoop van een werk van El Anatsui werd 
een lang gekoesterde wens vervuld en is deze kunstenaar, te zien  
in vele gerenommeerde musea over de hele wereld, nu ook in 
Nederland vertegenwoordigd. 

Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Dankzij u blijven  
nieuwe aankopen toegevoegd worden aan de rijkdom  
van de Nederlandse collecties. Net als de narcis laten wij 
ons, ook al zijn de musea dicht, niet uit het veld slaan. 
Want die collecties, die blijven! 

Fusien Bijl de Vroe is directeur van de Vereniging Rembrandt
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De overstap
‘Er zijn grote verschillen tussen het 
Van Gogh Museum en het Mauritshuis, 
waar ik sinds 2008 werkte. Het Van 
Gogh Museum is van een heel an-
dere grootte wat betreft het aantal 
fte en het gaat ook om een ander 
specialisme. Tegelijkertijd zijn er ook 
heel veel overeenkomsten. Het Van 
Gogh Museum en het Maurits huis 
zijn beide (voormalige) rijksmusea, en 
de relaties die je moet onderhouden 
met een raad van toezicht, het mi-
nisterie, de fondsen en het internati-
onale netwerk zijn vergelijkbaar. 
Ook het niveau van de collecties is 
vergelijkbaar. In feite was de stap 
van het Mauritshuis naar het Van 
Gogh Museum minder groot dan de 
stap die ik daarvoor heb gemaakt, 
van conservator van de Scottish 
National Gallery in Edinburgh naar 
directeur van het Mauritshuis.’

De lockdown
‘Ik was nog maar zes weken begon-
nen of het museum moest dicht  
vanwege de lockdown. Dat was een 
klap. In 2019 ontvingen wij na het 
Rijks museum de meeste bezoekers  
in Nederland; wat Nederlandse  
bezoekers betreft zijn wij na het  
Rijks museum en het Stedelijk Museum 
het derde van de Neder landse 
musea. Onze bezoekers zijn voor  
een belangrijk deel toeristen. Onze 
zelf verdiencapaciteit was 89%, en 
daarmee hadden wij de grootste 
verdiencapaciteit van alle rijks musea. 
Daardoor sloeg de pandemie bij  
ons hard toe. In die eerste zes weken  
van mijn aanstelling heb ik me vooral 
gefocust op het leren kennen van de 
medewerkers. Met een grote instel-
ling als deze lukt dat niet altijd één 
op één, maar ik heb wel iedereen  
in groepjes kunnen ontmoeten. We 
hebben de tijd goed gebruikt door 
na te denken over ons beleid en een 
strategisch plan op te stellen, wat 
sowieso moest voor 2021 en verder. 

Dat was een goed en verbindend 
proces.’

Heropening
‘Het is nog onduidelijk wanneer de 
musea weer open mogen, maar we 
openen met Ongekend. 10 jaar bij-
zondere aanwinsten en hun verhalen. 
In die tentoonstelling laten we de 
meest bijzondere aanwinsten van de 
afgelopen tien jaar zien. We hadden 
een programma staan tot 2023, 
waarin ook een aantal grote tentoon-
stel lingen zat. Die hebben we deels 
geschrapt, deels uitgesteld en deels 
opnieuw ingevuld. Mijn gok was dat 
de situatie in 2022 weer richting  
normaal zou gaan. Toen hebben we 
nagedacht over welke tentoonstel-
lingen spannend zouden zijn voor 
Nederlandse bezoekers, en waar geen 
of zo min mogelijk bruiklenen van  
andere musea voor nodig zouden zijn.’

De tentoonstelling
‘Bij ons hebben alle conservatoren  
en educatoren samen een soort 
“mandje”, met ideeën voor tentoon-
stellingen. Een van die ideeën was 
om iets te doen met nieuwe aanwin-

GERDIEN WUESTMAN

Als wij Emilie 
Gordenker spreken,  
is het op de dag af 
één jaar geleden  
dat zij begon als  
directeur van het 
Van Gogh Museum.  
We praten met haar  
over het afgelopen  
jaar, maar ook over 
de samen werking 
met de Vereniging 
Rembrandt rond  
de nieuwe tentoon
stelling Ongekend. 
10 jaar bijzondere 
aanwinsten en hun 
verhalen, die op  
hetzelfde moment 
wordt ingericht.  
Een beetje spannend 
is dat wel, want of  
de musea in maart 
hun deuren mogen 
openen is op het mo
ment van schrijven 
nog niet bekend.Fo
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verschillende  
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Samenwerking 
‘Ik heb de Vereniging Rembrandt ge-
beld met de vraag om met ons samen 
te werken aan de tentoonstelling, 
omdat zij dezelfde boodschap over 
verzamelen uitdraagt als wij, alleen 
dan breder. We kunnen elkaar vinden 
in de aandacht voor de vaste collec-
tie. Mensen denken vaak ik ben al  
in het Van Gogh Museum geweest, 
dus ik ken het wel. Daarom moet je 
wisselende presentaties organiseren 
met de vaste collectie als uitgangs-
punt. De laatste jaren heeft er in  
museumland een sterk accent op 
grote tentoonstellingen gelegen.  
De blockbuster is niet dood, maar ze 
hoeven niet meer aan de lopende band 
te worden georganiseerd. Presen ta ties 
maken met de eigen collectie kan op 
allerlei manieren, onder andere door 
nieuwe combinaties te maken. Vooral 
met onze werken op papier is veel 
mogelijk. We proberen ook de regel-
matige bezoekers, die terugkomen 
om een geliefd schilderij te bekijken, 
te prikkelen door hun daarnaast iets 
anders te laten zien. We hopen dat ze 
dan verrast zijn, en terugkomen om 
opnieuw verrast te worden.’

De favoriet
‘Kijkend naar de aankopen uit het 
laatste decennium is er één werk dat 
er voor mij onmiddellijk uitspringt, en 
dat is het portret van Felix Auerbach 
door Edvard Munch. Dat was een  
geniale aankoop. Zóveel persoonlijk-
heid, zóveel kleur, echt een fantas-
tisch schilderij. Het roept ook allerlei 
associaties en vragen op: Hoe ver-
houdt dit portret zich tot die van Van 
Gogh? Hebben die kunstenaars elkaar 
gekend? Een andere aanwinst waar ik 
van ben gaan houden, is Van Goghs 
Knotwilg. Dat landschap is zo fris, 
Van Gogh gaf precies weer wat hij 
zag. Als ik dat werk zie, heb ik meteen 
het gevoel dat ik zelf in dat landschap 
wandel.’ 
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Ongekend en de 
Vereniging Rembrandt

Fusien Bijl de Vroe: ‘Emilie nam in  
november 2020 contact met ons op 
om te vragen of we wilden meewerken 
aan de tentoonstelling Ongekend. 
Dat telefoontje kwam precies op het 
goede moment, want we waren net 
zelf bezig met een strategisch plan. 

Een van onze ideeën was om drie 
keer per jaar in samenwerking met 
een museum een presentatie te 
maken met aandacht voor de vaste 
collectie en het verzamelen voor die 
vaste collectie. Het voorstel van  
Emilie voelde als een handschoen  
die we direct konden aantrekken.

We hebben een bijdrage geleverd 
aan de zaalteksten, vertellen drie  
verhalen in de app die bij de ten-
toonstelling verschijnt en gaan in de 
communicatie samen met het Van 
Gogh naar buiten. Met elkaar brengen 
wij over het voetlicht hoe belangrijk 
het is dat er verzameld is en wordt.  
Je moet je eens indenken: al die wer-
ken die in de tentoonstelling hangen 
waren er tien jaar geleden nog niet. 
Presentaties als deze dragen bij aan 
onze zichtbaarheid, maar waar het 
ons vooral om gaat is mensen ervan 
bewust te maken dat zij zelf door  
lid te worden van de Vereniging 
Rembrandt mee kunnen verzamelen, 
en hoe leuk dat is.’
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sten van de laatste jaren, en zo  
ontstond het plan voor Ongekend. 
Omdat we aardig wat werken op  
papier hebben verzameld, zullen  
bezoekers veel zien wat ze nog niet 
kennen. Die aanwinsten, vaak van 
tijdgenoten van Van Gogh, werpen 
een nieuw licht op de vaste collectie. 
Het is een tentoonstelling waarin  
veel verhalen vanuit verschillende 
perspectieven worden verteld. We 
laten Amsterdammers aan het 
woord, conservatoren, restauratoren 
en schenkers, en ook de Vereniging 
Rembrandt, die ons de afgelopen 
jaren acht keer heeft gesteund bij een 
aankoop, is nadrukkelijk aanwezig.’ 

Verzamelen
‘De tentoonstelling gaat ook over 
verzamelen. Dat is een kernactiviteit 
van een museum. Wat ons onder-
scheidt van andere musea, is dat bij 
ons één kunstenaar en zijn leven cen-
traal staat. We verzamelen werk van 
Van Gogh en zijn tijdgenoten. Deze 
tentoonstelling leent zich er bij uitstek 
voor om samen met de conservato-
ren te kijken naar de aanwinsten uit 
de laatste tien jaar. Door ze allemaal 
bij elkaar te hangen, kun je jezelf  
vragen stellen over je verzamelbeleid. 
Waarom doe je dit, wat voegt deze 
aankoop toe aan de collectie? Welke 
werken springen eruit en waarom is 
dat zo? Ik vind het belangrijk om dat 
met mensen te delen. En in deze tijd 
is dat extra belangrijk, om goed uit te 
leggen waarom je blijft verzamelen. 
Die discussie durf ik aan te gaan.’



9   2020 # 3   

De toekomst
‘2023 is een jubileumjaar voor het 
Van Gogh, dan bestaat het museum 
vijftig jaar. Wat zou er fijner zijn dan  
een nieuwe Van Gogh aan de collec-
tie te kunnen toevoegen? Maar de 
prijzen voor zijn werk zijn natuurlijk 
astro nomisch. Daarom moeten we 
ook creatiever zijn, en kijken waar  
de echt goede kansen liggen. Wat 
we missen in de collectie, en dat zeg 
ik niet omdat ik een vrouw ben, zijn 
meer werken van vrouwelijke kunste-
naars. Een kunstenares als Berthe 
Morisot is misschien wel onderver-
tegenwoordigd omdát ze een vrouw 
was. Wij zouden heel graag een 
groot, representatief werk van haar 
in de collectie willen hebben.’ 

Gerdien Wuestman is redacteur van het 

Bulletin van de Vereniging Rembrandt

Portret van 
Felix Auerbach
Edvard Munch
1906. Olieverf op doek, 
85,4 x 77,1 cm
VAN GOGH MUSEUM,  

AMSTERDAM

Aangekocht in 2017 met  
steun van de Vereniging  
Rembrandt (mede dankzij  
haar Maljers-de Jongh Fonds  
en het Prins Bernhard  
Cultuurfonds), de BankGiro  
Loterij, het VSBfonds en de  
leden van The Yellow House.

Het is belangrijk 
om goed uit te  
leggen waarom je 
blijft verzamelen
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IN MEMORIAM

Jan Maarten Boll  
(24 mei 1942 – 24 november 2020)

‘Geloof, recht, muziek en cultuur waren 
richtlijnen voor zijn leven en daar mochten 
wij en vele anderen van meegenieten’.

Met die woorden hebben zijn echtgenote Pauline  
en zijn familieleden ons in kennis gesteld van  
Jan Maartens overlijden. Inderdaad, Jan Maarten 
nam je mee en liet je genieten. Hij nam je mee op die 
vier terreinen. Hij was niet iemand die alleen maar  
onderwees, hij enthousiasmeerde. Menigeen houdt  
ervaringen met geloof, recht en cultuur grotendeels 
voor zichzelf, maar Jan Maarten wilde uitdelen, op-
voeden, bewust maken. Of het nu zijn talrijke nichtjes 
en neefjes gold of museumdirecteuren van allerlei  
snit. Hij kon je opbellen vanuit Parijs als daar een 
prachtige tentoonstelling was. Of ik die al had gezien. 
‘Zo niet, dan moeten Heleen en jij daar onmiddellijk 
naartoe. Ons appartement staat ter beschikking.’

Vertellen over en enthousiasmeren voor kunst waren voor 
hem niet alleen gezellige bezigheden. Cultuuroverdracht 
was voor hem essentieel, een plicht voor al degenen die 
zo gelukkig zijn geweest om schatten van religie, kunst 
en cultuur in hun opleiding of opvoeding mee te krijgen. 
Expliciet of impliciet kwam deze opvatting aan de orde 
in de omgang met Jan Maarten. Uiteindelijk ging het 
hem om burgerzin kweken. Jaren geleden kwam hij 
voor het eerst op het middeleeuwse plein van Siena. 
Met een groepje vrienden bezocht hij daar het interieur 
van het stadhuis met 14de-eeuwse muurschilderingen. 
Voorstellingen van goed en slecht regeren waren daar 
te zien, de mooist denkbare schilderingen van burgerzin. 
Jan Maarten was er niet weg te slaan.

Je zou kunnen zeggen dat de theorie van l’art  
pour l’art voor Jan Maarten te weinig was. Voor hem 
gaf kunst uitdrukking aan de meest verschillende  
verlangens en emoties. Wat hij aan kunst schonk aan 
museale instanties, was altijd bedoeld om bij te dragen 
aan een betere samenleving. Ook in zijn opvatting  
van verzamelen was hij geen bezitter maar een door-
gever. De eerste schenking aan het Rijksmuseum  
te Amsterdam was een collage van Kurt Schwitters.  
Een van de vele werken die hij daarna gaf, is Het 
Laatste Avondmaal van Marlene Dumas, een van  
zijn meest geliefde kunstenaars.

Het Goede  
Gouvernement (detail)
Ambrogio Lorenzetti
1338-39. Fresco, Sala  
della Nove
STADHUIS SIENA

Detail met Justitia 
gesplitst in strafrecht en 
burgerrecht. Twee koorden 
leiden naar een zittende 
vrouw met een houten 
schaaf met het opschrift 
Concordia. Zij laat de  
burgers met één koord, 
verbonden door een-
dracht, op weg gaan.

Teerose
Kurt Schwitters
1924. Collage,  
234 x182 mm
RIJKSMUSEUM,  

AMSTERDAM

Geschonken in 2006 
door Jan Maarten en  
Pauline Boll-Kruseman, 
ter herinnering aan  
Piet en Carla van  
Doormaal-Cabos,  
Amsterdam.
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IN MEMORIAM

Het lag voor de hand dat iemand als hij bestuurslid 
(1985-2009) en voorzitter (1996-2009) werd van de 
Vereniging Rembrandt. Bijna altijd ben je in zo’n bestuur 
bezig om aanvragen van musea te beoordelen. Maar 
Jan Maarten ging verder. Samen met de directeur van 
het Kunstmuseum Den Haag, Hans Locher, heeft hij 
hemel en aarde bewogen om Mondriaans Victory Boogie 
Woogie van de New Yorkse verzamelaars Samuel en 
Victoria Newhouse naar Nederland te krijgen. Hij zag dit 
werk als de meest intense verbeelding van de vreugde 
toen de oorlog voorbij was. De verwerving van een van 
de beste Mondriaans ging de financiële draagkracht 
van de Vereniging Rembrandt verre te boven, maar 
dankzij succesvol lobbyen wisten zij de aankoop van 
het schilderij te verwerkelijken.

Er is één schilderij dat voor Jan Maarten meer  
betekende dan welk werk dan ook. Dat is Rembrandts 
monumentale portret van Johannes Wtenbogaert.  
Een van Nederlands grootste theologen, geschilderd 
door onze nationale schilder. Het portret heeft een 
wonderbare dynamiek. Wtenbogaert keert zich tot de 
beschouwer. Het is alsof deze held van de reformatie  
en de tolerantie alleen jou wil zien met zijn moede, wijd 
open ogen. In 1992 werd dit meesterwerk door het 
Rijksmuseum gekocht, mede dankzij de Vereniging 
Rembrandt.

Jarenlang probeerde Jan Maarten een bijzondere 
leerstoel ‘Verdraagzaamheid’ aan de Universiteit Leiden 
te laten instellen. Onlangs is die er ook gekomen. In de 
brochure waarmee de daartoe opgerichte stichting 
fondsen voor deze leerstoel werft, kijken de ogen van  
de remonstrantse dominee je aan. Eronder staat te 
lezen: ‘Misschien waren het de ogen van Johannes 
Wtenbogaert die ons hebben gestimuleerd om een 
stichting op te zetten…’

Het doorgeven van Jan Maarten was weer eens  
gelukt. 

In dankbaarheid

Henk van Os

Jan Maarten Boll, 
met in de achtergrond 
Victory Boogie Woogie 
door Piet Mondriaan 
in Kunstmuseum Den 
Haag. 

Het Laatste Avondmaal
Marlene Dumas
1985-91. Olieverf op doek,  
160 x 200 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Geschonken in 2012 door Jan 
Maarten en Pauline Boll-Kruseman 
ter gelegenheid van de heropening 
van het Rijksmuseum. 

Portret van Johannes Wtenbogaert
Rembrandt
1633. Olieverf op doek, 130 x 103 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Aangekocht in 1992 met steun van de 
Vereniging Rembrandt (mede dankzij het 
Prins Bernhard Fonds), het VSBfonds, 
de Rijksmuseum-Stichting, de Staat der 
Nederlanden en particulieren.
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hoofd van een basisschool is.  
Zijn kindertijd bracht hij in vier of  
vijf verschillende landen door. We 
liepen even rond, bekeken een paar 
schilderijen samen en lieten elkaar 
daarna met rust. Toen wij elkaar 
weer hadden opgezocht, vroeg ik 
Sadi op de voor mij vertrouwde  
manier of hij nu ook iets had gezien 
dat hem bijzonder had getroffen. 
Niet gehinderd door must see con-
venties of afkeer van een bepaald 
soort kunst, koos hij niet voor Jan 
van Eyck of een andere grote naam 
en ook niet voor een landschap of 
stilleven, maar bracht hij me naar 
De Kruisberg van Antonello da 
Messina. Wat hem daarin zo had 
geraakt, bleek het contrast tussen 
de volmaakte schoonheid van het 
landschap in dat schilderij met de 
verschrikkelijke gebeurtenis die zich 
daarin net had afgespeeld. Meer 
praktisch was zijn observatie dat 
Maria hem veel te jong leek om de 
moeder van de gekruisigde te zijn.

Kijken met kennis
De ervaring van Sadi bij dat schilderij 
uit 1475 was direct en persoonlijk. 
Maar zij opende de weg naar meer. 
Want de tegenstelling tussen dat 
vreedzame landschap, met die heer-
lijke blauwe zee aan de einder en de 
voorstelling van die drie kruisen, zo 
scherp afgetekend tegen de hemel, 
riep iets heel anders op dan wat er 
was te zien op de oudere schilderijen 
met goudgrond in dezelfde zaal.  
En Maria is jong, inderdaad, want zij 
is voorgesteld als de vrouw die als 
maagd haar kind ontvangen heeft. 
En toen wij nog eens naar dat mooie 
landschap keken, zagen wij de 
beulsknechten na gedane arbeid  
terugkeren naar de stad, maar ook 

En net als in zo’n kerk kun je in die 
galerij flaneren als in een winkel-
straat, met Rembrandts Nachtwacht 
als altaar of attractie op het eind. 
Links en rechts van de Eregalerij  
bevinden zich een soort kapellen 
met daarin de andere must see 
schilderijen uit de 17de eeuw. Wie 
weinig tijd heeft, komt er snel aan 
zijn gerief. Maar het is wel dringen 
bij Vermeer. Dringen bij het werk van 
een schilder die vermaard is om zijn 
verbeelding van de stilte. Daar moet 
een selfie van worden gemaakt.  
Ieder voor zich zegt met zijn allen: 
hier ben ik geweest. Kijken is iets  
anders. Dat vraagt om concentratie. 

Aan wie de tijd neemt om te  
kijken, valt misschien iets op. Dat  
is denk ik waar het beleven van de 
kunst begint en waar de vragen 
komen. Waar ook een gesprek over 
kunst kan ontstaan. Een eerste be-
zoek met studenten aan een groot 
museum begon ik altijd graag met 
een korte gezamenlijke rondgang 
om een indruk van het geheel te  
krijgen. Daarna ging iedereen alleen 
op pad. Vaak met als enige opdracht 
op een afgesproken tijd weer bij  
elkaar te komen en dan een werk 
aan de groep voor te stellen dat  
bijzondere indruk had gemaakt. En 
te vertellen waarom. Zo leerden we 
iets over kunst en ook over elkaar. 

Een sterke ervaring van dat soort 
had ik een paar jaar geleden toen ik 
een vriend uit Antwerpen, die daar 
nog nooit een museum had bezocht, 
op zijn verzoek meenam naar het 
Rockox Huis, waar toen een aantal 
schilderijen uit het Koninklijk Museum 
in die stad werd tentoongesteld. 
Sadi is geboren in Afghanistan en 
kwam als tiener met zijn zus in 
Antwerpen terecht, waar hij nu 

Zien,   
kijken en 
beleven 1

PETER HECHT

De afgelopen jaren werd het alsmaar 
drukker in onze musea. Vooral in 
het Rijksmuseum kwam er geen 
eind aan de stroom bezoekers. 
Gelukkig heeft architect Cuypers 
in dat vreemde poortgebouw een 
ruimte ontworpen die doet denken 
aan een kathedraal. In het midden 
daarvan bevindt zich de Eregalerij, 
die lijkt op het middenschip van  
zo’n grote kerk.
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twee mannen met een ladder, die 
samen met twee vrouwen naar de 
Kruisberg gaan om het lichaam van 
Christus van het kruis te nemen en 
hem te begraven. Kunsthistorische 
vragen volgden als vanzelf op de  
ervaring van het kijken, want kijken 
maakt nieuwsgierig. Details werden 
besproken en verklaard: van de 
schedels op de Kruisberg tot en met 
de herten aan het water. En uitein-
delijk werden de kringen steeds  
groter: waarom verdween de goud-
grond, en waarom staan die kruisen 
in een landschap dat wij kennen?  
Is dat alleen een kwestie van toene-
mende vaardigheid en kunstplezier, 
of vertelt ons dat nog meer? 

Als zo’n gesprek voortkomt uit 
wat er op een schilderij te zien is, 
wordt onze ervaring er denk ik door 
verrijkt. Toch bestaat er bij veel  
populaire schrijvers over kunst een 
zekere angst voor zulke informatie, 
alsof kennis van zaken zou afdoen 
aan onze ontvankelijkheid voor 
kunst. Aan de andere kant zijn de 
meeste kunsthistorici beducht voor 
discussies over kunstbeleving en 
daarover te praten werd ons als  
studenten sterk ontraden. Maar 
waarover zouden de kunstenaar en 
zijn klant het dan hebben gehad? 
Waarop berustte de faam van een 
kunstenaar en waarop letten zijn 
tijdgenoten? 

Opmerken en beleven
Kunstenaars hebben vaak een stap 
verder dan hun voorgangers gezet. 
Ze probeerden iets te doen dat niet 
eerder zo was gedaan en dat in hun 
tijd als vooruitgang werd gezien. 
Kunsthistorici bestuderen dat. 
Ghirlandaio’s beheersing van het 
perspectief in zijn Laatste Avondmaal 

De Kruisberg
Antonello da Messina
1475. Olieverf op paneel, 52,5 x 42,5 cm
KONINKLIJK MUSEUM VOOR  

SCHONE KUNSTEN, ANTWERPEN
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is imposant en karakteristiek voor  
de periode van ontstaan. Het is mooi 
hoe hij de muur van de eetzaal in  
het klooster van de Ognissanti in 
Florence ruimtelijk doorbreekt en 
ons daarbij zelfs een blik naar buiten 
gunt. Ook lost hij het probleem op 
van een voorstelling die om een tafel 
met dertien gasten vraagt. Die alle-
maal erachter zetten is saai, maar 
de helft ervoor en op de rug gezien 
is ook geen goed idee. De oplossing 
die Ghirlandaio koos was niet nieuw, 
maar wel bijzonder sterk: hij plaatste 
één apostel aan onze kant, de kant 

waar ook de monniken hun maaltijd 
gebruikten. Wie dat opmerkt, wordt 
beloond met een inzicht dat veel 
verder reikt dan de analyse van een 
compositie. Want die man alleen is 
Judas. En hij zal te gronde gaan aan 
de eenzaamheid van de verrader.

Zien, kijken en beleven: volgende 
keer Rembrandt en Rubens, en over 
wat fris blijft en wat niet.  

Peter Hecht is oud-bestuurslid van de 

Vereniging Rembrandt en emeritus 

hoogleraar aan de Universiteit Utrecht

Het Laatste Avondmaal
Domenico Ghirlandaio
1480. Fresco, 400 x 810 cm
CENACOLO DI OGNISSANTI, 

FLORENCE 
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Kunstenaars, mijn natuurontdekkers

Ogenblik 
PROF. DR. H.W. VAN OS

De wereld noordwaarts van de stad 
Groningen was ooit uitsluitend het  
domein van de boer. Een productie-
gebied voor landbouw en veeteelt.  
Als jongen zag ik geen mooi of lelijk aan 
dit landschap. Als je wilde genieten 
van de natuur, dan ging je op de fiets 
naar het zuiden. Bos, heide, veenplas-
sen, daar was het nog eens mooi. En 
dan ook nog die kronkelende Drentse 
Aa! Het mocht er dan arm zijn, de  
natuur was prachtig. 

Pas in het begin van de 20ste eeuw ont-
stond er enige liefde voor het Groninger 
landschap. Jonge schilders, leerlingen 
van de kunstschool van de stad, de 
Academie Minerva, gingen daar toen 
heen om te schilderen. Het lijkt erop dat 
zij zich daarmee wilden afzetten tegen 
hun leermeesters die met pen en penseel 
naar het zuiden waren getrokken. De  
jongeren ontdekten in dezelfde tijd ook  
de vormentaal van de moderne kunst in 
Duitsland en Frankrijk. Zij stonden open 
voor nieuwe vergezichten en voor nieuwe 
kunst. Met elkaar vormden zij in 1918 
Kunstkring De Ploeg. Een jaar later werden 
zij al in de gelegenheid gesteld om te ex-
poseren in kunstzaal Pictura in Groningen. 

De schilders van De Ploeg hebben 
Noord-Groningen voor velen esthetisch  
toegankelijk gemaakt. Hun beste land-
schapschilder was Jan Altink (1885-1971). 
Altijd weer trok hij naar het Reitdiep, de 
gekanaliseerde Aa uit Drenthe. De kleuren 
van zijn geschilderde landschappen 
waren anders dan die van het landschap 
zelf. Wat hij ervan maakte was intenser 
dan wat je om je heen zag.

In dit schilderij uit 1928 is het alsof  
zijn Reitdiep explodeert. De zon maakt 
dat alles zindert van licht. Samen met zijn 
boezemvriend Job Hansen fietste Altink 
dikwijls naar dezelfde pleisterplaats, 
boerderij het Blauwborgje, die hier op  

de achtergrond ook meedoet in deze  
verrukkelijke kleurendans.

In de tijd waarin Altink zijn schilderij 
maakte, was er geen of nauwelijks belang-
stelling voor een dergelijk onderwerp. Jan 
Altink verdiende zijn karige inkomen met 
het nauwkeurig portretteren van majes-
tueuze boerderijen. Mijn eerste ontmoeting 
met een schilderij van een kunstenaar 
van De Ploeg was zo’n boerderijportret 
van hem. In 1964 verhuisde ik zelf naar 
Noord-Groningen. Schilders hadden mijn 
ogen geopend voor de schoonheid van 
die wereld van het Reitdiep. Maar ik werd 
door mijn vrienden voor gek versleten. 
Pas een halve eeuw nadat dit ruige werk 
werd geschilderd, was er belangstelling 
voor ‘De Ploegers’ van toen. Dat heeft  
mij geleerd: kunstenaars schilderen niet 
alleen wat zij mooi vinden, maar maken 
dat ook wij de schoonheid van de natuur 
ontdekken.  

Reitdiepsdijk 
Jan Altink
1928. Olieverf op doek,  
53,8 x 59,8 cm
GRONINGER MUSEUM

Aangekocht in 1980 met 
steun van de Vereniging 
Rembrandt.
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Maar zelfs in een leuke omgeving 
gaan de dagelijkse wandelroutes je 
na een jaar relatieve stilstand een 
beetje tegenstaan. Het lukt nog wel 
om nieuwe dingen te zien, of oude 
dingen als nieuw, maar je moet er 
meer moeite voor doen.

Precies hier schiet de kunst ons te 
hulp, al is het nu dan vooral de kunst 
op reproducties of in ons geheugen. 
Kunstenaars uit het verleden verfris-
sen onze blik in dit ongewone heden. 
Als de zon en de wind samen wilgen-
bladeren aan het verzilveren zijn, 
schieten me de schilderijen van Paul 
Joseph Constantin Gabriël te binnen. 
Bij beschaduwd land met donkere 

bomen tegen een achtergrond van 
zonbeschenen witte wolken denk ik 
aan Willem Bastiaan Tholen, die zich 
geregeld bediende van dat subtiele, 
indirecte tegenlichteffect. 
Glinsterende herfstbladeren op een 
grasveld roepen altijd weer een 
vroege Monet in het Musée d’Orsay 
voor de geest. Contrastrijke reflec-
ties van kale takken in kringelend 
water zijn van Escher (onverwachte 
naam tussen de landschapschilders), 
olifantenpaadjes in het gras zijn van 
Weissenbruch (de romantische). 
Witsen en Breitner en een heel elftal 
19de-eeuwse Russen spelen mee als 
het gesneeuwd heeft. O, en de rug-
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GIJSBERT VAN DER WAL

2021 is door het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen uitgeroepen tot 
themajaar ‘Ode aan het Nederlandse landschap’. Verschillende musea door heel 
Nederland en ook de Vereniging Rembrandt besteden aandacht aan dit themajaar.

Naar buiten met   een schildersblik

Over de ziekte zelf is weinig 
positiefs te zeggen, maar een 
gunstig neven effect van de 
coronacrisis is dat ze ons 
dwingt meer aandacht op te 
brengen voor onze directe 
omgeving. Voor de kamers 
waarin we wonen en voor  
het landschap in de buurt. 
Zelf woon ik in Zaltbommel, 
aan de Waal, en ik ben dit 
stadje meer gaan waarderen 
nu de reisbewegingen beperkt 
zijn. Het is lang geen verkeerd 
middelpunt voor een kleine 
actieradius. Op de stadswallen 
om het centrum ligt een mooi 
park en je kunt stroomop  
en afwaarts wandelen langs 
de rivier.

Zomers boeren- 
landschap
Willem Bastiaan Tholen
1883. Olieverf op doek,  
75 x 99,5 cm
DORDRECHTS MUSEUM

Aangekocht in 2010 met 
steun van een particuliere 
schenker uit Dordrecht.



byspelers in de sneeuw van Pyke 
Koch. Een hoofd vol kunst heeft elke 
dag wat te associëren. Daar worden 
de dagen mooier van.

Van de knoestige bomen met sterk 
naar grijs of bruin neigend groen die 
Salomon van Ruysdael en Jan van 
Goyen in de 17de eeuw op hun water-
kanten plantten dacht ik altijd dat 
ze een verdichtsel waren, of in elk 
geval nu niet meer in Nederland 
voorkwamen. Maar op een middag 
in de nazomer liep ik door de uiter-
waard bij Hurwenen en jawel hoor: 
knoestige oude bomen met inge-
schoten loof langs ondiep water. 
Heel die uiterwaard om me heen 

leek in dunne olieverf op een licht-
bruine grondering te zijn getekend. 
Dat ik dat niet eerder gezien had!

Anders kijken
In het vroege voorjaar, als de Waal 
buiten haar oevers treedt en je de 
uiterwaarden niet meer in kunt, kijk 
je vanaf de dijk naar de boomtoppen 
die boven het water uit steken. Willem 
den Ouden (geb. 1928) maakte eind 
jaren zeventig aan de overkant van 
de rivier een paar mooie etsen van 
dat motief. Ik leerde hem kennen 
toen ik zestien was en schreef een 
jaar of acht later een boek over zijn 
werk. Door wat Willem schilderde en 

tekende en door wat hij daarbij ver-
telde ging ik anders en beter kijken 
naar het landschap. Hij wees me op 
telkens terugkerende stroomlijnen in 
de rivier en op het perspectief in de 
wolken. Ik leerde van hem dat een 
landschap niet iets is wat verderop 
ligt, maar dat het al begint bij je  
voeten. De eerste meters nemen het 
grootste deel van je blikveld in be-
slag en zijn bepalend voor de verte 
van de rest. Ik weet nog dat dat 
kwartje net gevallen was en ik na 
een middag bij Willem over de dijk 
naar huis fietste. Zijn aanwijzingen 
werkten geestverruimend – een  
kleiner woord kan ik niet bedenken. 
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Naar buiten met   een schildersblik

Gezicht op de Grote 
of St.-Laurenskerk  
van Alkmaar
Salomon van Ruysdael
1644. Olieverf op paneel, 
61,6 x 93,4 cm
STEDELIJK MUSEUM 

ALKMAAR

Aangekocht in 2016 met 
steun van de Vereniging  
Rembrandt (mede dank-
zij haar BankGiro Loterij 
Aankoopfonds), de King 
Baudouin Foundation 
United States, het  
Mondriaan Fonds, het 
VSBfonds, het Victorie-
fonds Alkmaar, de 
gemeente Alkmaar en de 
Vrienden van Stedelijk 
Museum Alkmaar.



Nooit in mijn leven daarvoor of 
daarna heb ik met meer verwonde-
ring naar de eerste meters wegdek 
voor mijn voorwiel gekeken, of naar 
de eerste meters van welke vloer dan 
ook.

Het is ook dankzij Willem dat ik 
me bewuster ben geworden van de 
vele duizenden kilometers damp-
kring boven ons hoofd. In zijn laatste 
tien grote landschappen, geschil-
derd tussen 2001 en 2009, heeft hij 
de immense ruimte in de lucht soms 
bijna duizelingwekkend gesuggereerd. 
Ik hoop dat er nog eens een schilde-
rij uit die reeks wordt verworven door 
een museum met een sterke land-

schappencollectie – het Dordrechts 
Museum bijvoorbeeld, of Kunst-
museum Den Haag.

iPad-tekeningen
Willem den Ouden en zijn echtge-
note Ferry Alink (1937-2013) leerden 
mij kijken naar kunst en daarmee 
naar de werkelijkheid. Door het werk 
dat ze zelf maakten – Ferry schilderde 
portretten en stillevens – maar ook 
door de kunst in musea en boeken 
waarop ze me attendeerden. In de 
jaren rond mijn twintigste leende ik 
hun halve boekenkast. Een van de 
kunstenaars op wie ze me wezen 
was David Hockney (geb. 1937) en 

die is de afgelopen 25 jaar mijn 
grote held gebleven. 

Als er één kunstenaar is die de 
opgetogenheid in je kijken naar alle-
daagse dingen kan terugbrengen, 
dan is het Hockney. Niets is hem  
te onbeduidend. Hij schildert zijn  
schilderspullen, een hoek van zijn 
woonkamer of een plastic waterfles. 
Hij maakt iPad-tekeningen van een 
schaar of een asbak of een iPhone 
aan de oplader. En in het voorjaar 
van 2011, toen hij in het Noord-
Engelse Bridlington woonde, legde 
hij the arrival of spring vast langs de 
eerste de beste landweggetjes net 
buiten de stad. Ik heb de locaties 
weleens opgezocht op Google Maps 
en ze liggen echt vlak bij zijn huis.  
Als je met Streetview in die laantjes 
landt, zijn ze eigenlijk helemaal niet 
opvallend. Maar waar een ander 
doorrijdt, parkeert Hockney zijn Land-
rover en schenkt hij een modderpad 
met bomen erlangs of een kluitje 
struiken zoveel aandacht dat het  
bezienswaardigheden worden. 
Plekken waar je zijn wil.

Motieven opmerken
Sinds de tentoonstelling van 
Hockneys Engelse landschappen in 
de Royal Academy in Londen in 2012 
(een selectie hing twee jaar geleden 
ook in het Van Gogh Museum) denk 
ik aan hem bij een bomenlaantje  
dat hier vlakbij vanaf de dijk de uiter-
waard in voert. Want ook in Neder-
land en ook in de Bommelerwaard 
vind je, eenmaal door hem op 
scherp gezet, het ene na het andere 
Hockney-motief. En als ik in het afge-
lopen coronajaar voor de zoveelste 
keer door het park op de stadswal-
len liep, langs natte zwarte bomen 
onder een grijze lucht, dan hoefde ik 
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Zon boven de Waal 
Willem den Ouden
2006. Olieverf op doek, 100 x 120 cm
COLLECTIE VAN DE KUNSTENAAR



maar aan Hockneys iPad-tekeningen 
van mistige paden en spiegelende 
regenplassen te denken om te 
weten: David Hockney zou hier iets 
mee kunnen. Die zou hier schik in 
hebben. Reken maar.

‘Ik wil dat mijn leven voortdurend 
opwindend is’, zei hij ooit in een  
interview. ‘En eigenlijk lukt dat ook. 
Al moet ik toegeven dat ik regen-
druppels in een plas al opwindend 
kan vinden.’ Exciting is een woord 
dat Hockney vaak gebruikt. Regen 
in een plas vindt hij al exciting. Of 
regen op de veranda van zijn huis,  
of regen op een dakraam waaronder 
nog net de centrale verwarming 
zichtbaar is – daar maakt hij dan 
een tekeningetje van in zijn schets-
boek of op zijn iPad en opeens is het 
een beeld dat je bijblijft. Het is schil-
derachtig geworden, het mag mee 
in de kunstgeschiedenis. Als zo’n 
motief eenmaal is opgemerkt door 
een serieus te nemen kunstenaar, zie 
je als gewone sterveling ook eerder 
wat er bijzonder aan is.

Remedie tegen verveling
Sinds twee jaar woont Hockney in 
Frankrijk, in een Normandisch dorpje 
met meer weilanden dan inwoners. 
Tijdens de eerste coronagolf legde 
hij daar opnieuw het aanbreken van 
de lente vast. Eind maart 2020 
stuurde hij alvast tien iPad-tekenin-
gen de wereld in, die gepubliceerd 
werden door kranten en websites  
die hun lezers ook eens goed nieuws 
wilden brengen. Een tekening van 
bloeiende narcissen gaf de kunste-
naar het bijschrift: Do remember 
they can’t cancel the spring.

Inmiddels zijn er ook een zomer, 
een herfst en een winter verstreken 
en is het volgende voorjaar door-

gang aan het vinden. De meesten 
van ons moeten het nog steeds met 
weinig werk, gezelschap, afwisseling 
en activiteit stellen. De media be-
richten niet over de lente, maar over 
vermoeidheid, frustratie en depressie. 
We blijven zoveel mogelijk thuis,  
we brengen begrip op, het is niet 
anders – maar we dreigen onder-
hand uit het oog te verliezen wat er 
thuis allemaal te zien is. Dan is het 
zaak om bijvoorbeeld Vermeer, 
Bonnard of Vallotton op te diepen  
uit je geheugen of je boekenkast en 
hen in gedachten mee te laten kijken 
naar de kamers en spullen om je 
heen. Om Van Goyen, Weissenbruch 

of – vooruit maar, mijn oude vriend 
in dit rijtje – Willem den Ouden te 
laten meekijken naar land en lucht. 
En om nog eens te denken aan David 
Hockney, die altijd kan meekijken 
naar alles.

Goede kunstenaars maken je  
opmerkzaam, en opmerkzaamheid 
is de beste remedie tegen sleur en 
verveling. Opmerkzaamheid maakt 
dat het leven nooit echt saai wordt, 
zelfs niet als het een tijdje in een 
lage versnelling staat. 

Gijsbert van der Wal schrijft over kunst 

voor onder andere NRC Handelsblad
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Goede kunstenaars 
maken je opmerkzaam

The Arrival of Spring in Woldgate,
East Yorkshire 
David Hockney 
2 januari 2011. iPad-tekening,  
op dibondplaten, 236,2 x 177,8 cm
THE DAVID HOCKNEY FOUNDATION



 

Rembrandtlid
  persoonlijk

Eerste kennismaking
‘Bij een vriendin zag ik het Bulletin 
van de Vereniging Rembrandt  
liggen en dat ben ik toen gaan  
doorbladeren. Ik vond het meteen al 
het meest esthetische en het meest 
informatieve van alle kunstbladen, 
het wordt met zoveel zorg en liefde 
gemaakt. Toen ik hoorde dat je via 
de Vereniging Rembrandt ook de 
aankoop van kunst kon steunen,  
ben ik lid geworden.’ 

Favoriete kunststroming
‘Als ik één periode moet kiezen, kies 
ik voor de Italiaanse renaissance. 
Het klassieke schoonheidsideaal vind 
je in die tijd terug in het werk van 
schilders als Pico della Mirandola  
en Rafaël. Interessant hoe je in de 
kunstgeschiedenis steeds verworven-
heden ziet terugkeren.’

Mooiste tentoonstelling
‘Rembrandt-Caravaggio in 2006 
heb ik vele malen bezocht, ik raakte 
er niet uitgekeken. Het is een van  
de toptentoonstellingen die we in 
Nederland hebben gehad.’

Hoe te kijken
‘Een stokpaardje van mij is VTS, 
Visual Thinking Strategies, een in  
de Verenigde Staten ontwikkelde 
methode om kritisch-analytisch 
denken te scholen. Die methode, 
waarbij je in groepsverband naar 
kunst kijkt, heb ik in Nederland bin-
nen de ouderenzorg geïntroduceerd. 
Zij wordt bijvoorbeeld gebruikt om 

mensen met niet-aangeboren  
hersenletsel te helpen hun waar-
nemingsvermogen te trainen.’

Opvallendste aankoop
‘Het schilderij van Hammershøi  
dat Museum Boijmans Van 
Beuningen in 2014 kocht. Ik ben  
blij dat er over grenzen heen wordt 
gekeken. Dit is een exemplarisch 
werk, ongelooflijk mooi met al  
die grijstinten en heel sensitief.  
Niet wat in de kamer staat, maar  
een lege kamer zelf die sfeer geeft.’ 

Droomaankoop
‘Een vrouwenportret door  
Gustav Klimt voor het Kunst- 
museum. Of de Vaandeldrager  
van Rembrandt voor het Rijks-
museum, die ik daar anderhalf  
jaar geleden zag. Het moet worden 
schoongemaakt, maar het is nu  
al alsof de man in levenden lijve  
voor je staat, een kwaliteit die  
Rembrandts portret van Johannes 
Wtenbogaert ook heeft.’ 

Bijzondere museumervaring
‘Dat was in Brazilië, in het kunst-
museum in São Paulo. Daar hebben 
ze een heel mooie collectie, allemaal 
zwerfkeien en allemaal topstukken, 
van de renaissance tot de 20ste 
eeuw, die vrij in de ruimte staan  
opgesteld tegen glazen panelen. 
Fantastisch dat er in Zuid-Amerika 
zo’n prachtige dwarsdoorsnede  
van de Europese schilderkunst is  
te zien.’ 

Ruim 16.000 leden telt de Vereniging Rembrandt.  
In elk Bulletin stelt zij twee van hen voor. Op deze pagina 

René ter Horst (61 jaar), neuropsycholoog  
ouderenzorg, Rembrandtlid sinds 2003.

Fo
to

: S
a

n
d

er
 v

a
n

 d
en

 B
o

sc
h

20   2021# 1    



Fo
to

: M
a

ri
jk

e 
P

h
oa

Momenteel hangt de grote wandsculptuur van 
El Anatsui (geb. 1944) op de centrale wand in 
de Erezaal van de oudbouw van het museum. 
Wie de monumentale trap opkomt, ziet halver-
wege al hoe het werk zich langzaam ontvouwt. 
Eenmaal in de zaal aangekomen is de indruk 
overweldigend. Niet alleen de ongebruikelijke 
afmetingen dragen daaraan bij – ongeveer tien 
bij vijfenhalve meter – maar ook de kleuren-
rijkdom, de levendige manier waarop het ge-
drapeerd is en de weelderige uitstraling. Op 
deze prominente plek, waar in het verleden 
highlights uit de collectie te zien waren, zoals 
Barnett Newmans Who’s Afraid of Red, Yellow 
and Blue III uit 1967-68 en de met steun van  
de Vereniging Rembrandt verworven collage  
La perruche et la sirène van Matisse uit 1952-53, 
straalt Anatsui’s sculptuur alsof zij er altijd al 
thuishoorde. 

HANDWERK

Aanvankelijk lijkt In the World But Don’t Know 
the World een monumentaal wandtapijt, een  
futuristische, hedendaagse gobelin, rijkelijk 
voorzien van goudstiksels en een waaier van 
kleuren. Pas wanneer je het werk nadert wordt 
duidelijk dat het helemaal geen geweven tapijt 
is, maar een wandsculptuur. Een wandsculp-
tuur die is opgebouwd uit duizenden en nog 
eens duizenden aluminium flessendoppen en 
wikkels van flessenhalzen in verschillende 
kleuren, met of zonder teksten en op verschil-
lende wijzen gevouwen. Met koperdraad aan 
elkaar geregen vormen ze een buitengewone 
compositie met daarin een grote uitsnede van 
een onregelmatige cirkel, met patronen van 
Afrikaanse kente-textiel en andere half-geo-
metrische motieven. Sommige kleurvlakken 
bestaan uit ongevouwen wikkels, andere uit 
restmateriaal dat tot een soort fortune cookies 
gevouwen is. 

Van dichtbij fascineert de sculptuur door 
het overduidelijk vele handwerk. Het is door 
de kunstenaar met een grote hoeveelheid assis-
tenten in zijn atelier in het Nigeriaanse Nsukka 
geproduceerd, in een collectief maakproces. 

Net als de Italiaanse arte povera-kunstenaars 
uit de jaren zestig en zeventig van de vorige 
eeuw maakt Anatsui altijd gebruik van ‘arme’ 
materialen. Met eindeloos geduld groeide deze 
compositie uit stapels restmateriaal. De flessen-
doppen zijn goedbeschouwd afval, maar wel 
van het soort dat op het Afrikaanse continent 
een belangrijke symbolische en culturele bete-
kenis vertegenwoordigt. 

TRANSFORMATIE

De alcoholische dranken die ooit bij de flessen-
doppen hoorden, worden in Nigeria geprodu-
ceerd en bevatten in hun herkomstgeschiedenis 
sporen van eeuwenlange culturele uitwisseling. 
Bier komt uit Egypte en het Midden-Oosten,  
jenever uit de distilleerderijen van Engeland, 
en rum van West-Indische plantages, verwerkt 
door tot slaaf gemaakten afkomstig uit het 
West-Afrikaanse thuisland van Anatsui. 
Alcohol speelt in de Afrikaanse cultuur een 
grote en ambivalente rol: als genotmiddel, als 
economische factor, als teken van uitbuiting  
en verslaving en als metafoor voor culturele en 
economische uitwisseling en machtsverhoudin-
gen tussen Afrika en andere continenten. 
Alcohol werd ook gebruikt als betaalmiddel 
voor tot slaaf gemaakten en legt daarmee op 
een pijnlijke manier de gespannen historische 
verhoudingen bloot tussen Afrika enerzijds en 
Europa en Amerika anderzijds. 
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Kantelmoment in  
het Stedelijk
Hoe kan een 

wandsculptuur zo’n 
verpletterende werking 

op museumbezoekers 
hebben als In the World 

But Don’t Know the  
World van de Ghanese 

kunstenaar El Anatsui? 
Een bezoek aan het 

Stedelijk levert sinds  
kort een antwoord op 

deze vraag. Tijdens  
de laatste dagen van 

 2020 kon het 125-jarige 
Stedelijk Museum 

Amsterdam met de 
Vereniging Rembrandt  

en andere fondsen  
deze spectaculaire 
jubileum aankoop 

presenteren. Samen 
 met het Kunst museum 
Bern werd dit gezichts-

bepalende werk 
verworven – een signaal 

van een nieuwe  
toekomst.
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Achter het gebruik van doppen van alcohol-
flessen als materiaal voor Anatsui’s grote wer-
ken gaat dus een inhoudelijke interculturele 
diepgang schuil. Maar ook in het maakproces 
met het vele handwerk en in de compositie  
met verschillende Afrikaanse patronen wordt 
duidelijk hoezeer het met de geschiedenis van 
de Afrikaanse kunst verbonden is. Het werk 
van Anatsui verhoudt zich qua kleurgebruik en 
monumentale schaal tot de colourfield painting 
en minimal art van kunstenaars als Barnett 
Newman en Mark Rothko, en qua thematiek  
en materiaalgebruik zijn er lijnen te leggen  
met pop art, nouveau réalisme en arte povera, 
stromingen in de kunst van de jaren zestig en 
zeventig waarbij consumptieartikelen en andere 
objecten uit het dagelijks leven, soms ook arme 
materialen, gebruikt werden in kunstwerken.

Toch is het onjuist om de wandsculptuur 
van Anatsui eenvoudig met de abstractie van 
de Europese of Noord-Amerikaanse kunstge-
schiedenis te vergelijken en de shaped canvases 
van iemand als Ellsworth Kelly als referentie  
te nemen. Anatsui’s werk is autonoom en  
individueel en staat op zijn eigen manier  
midden in de wereld, terwijl het tegelijker  tijd  
niet helemaal verenigbaar lijkt met die ons  
bekende wereld. In the World But Don’t Know  
the World is in die zin ook in zijn naamgeving 
een pleidooi voor een nieuwe kijk op de wereld 
in dit tijdperk van globalisering, met aandacht 
voor overeenkomsten en verschillen tussen 
mensen en culturen. Transformatie is daarbij 
voor Anatsui het toverwoord binnen zijn  
artistieke praktijk. Transformatie van flessen-
doppen in kunstwerken, van arm materiaal  
in rijk materiaal, van westerse productie in 
Afrikaanse consumptie, en van Afrikaanse 
kunst in wereldkunst.  

CULTURELE VERBREDING

In 2008 was Anatsui een van de publiekslieve-
lingen in de Sonsbeek-tentoonstelling die door 
kunstcriticus Anna Tilroe werd samengesteld. 
Een jaar later won hij de Prins Claus Prijs,  
gevolgd door een solotentoonstelling in de 

Prins Claus Fonds Galerie in Amsterdam in 
2016-17. In 2015 kreeg Anatsui de Gouden 
Leeuw van de Biënnale van Venetië toegekend 
en in 2017 de Praemium Imperiale voor sculp-
tuur. In belangrijke musea van de wereld, zoals 
het Metropolitan, het British Museum, Tate 
Modern en Centre Pompidou, is zijn werk  
verzameld. In Nederlandse openbare collecties 
was hij tot dusver niet vertegenwoordigd.

Voor het Stedelijk was het van groot belang 
om dit werk van misschien wel de belangrijkste 
hedendaagse kunstenaar van het Afrikaanse 
continent met een bijzondere tentoonstellings-
geschiedenis in ons land voor de Collectie 
Nederland te verwerven. Geheel indachtig de 
collectieve praktijk van Anatsui kon deze aan-
koop worden gerealiseerd samen met het Kunst-
museum Bern, waar tot voor kort een groot re-
trospectief te zien was. Grote, museale stukken 
van Anatsui zijn schaars en kostbaar. In the 
World But Don’t Know the World is aangekocht 
uit een particuliere verzameling, de Zwitserse 
collectie Sigg. Door gemeenschappelijk met 
Kunstmuseum Bern op te trekken, kon voor twee 
Europese landen een belangrijk werk aan het 
openbaar kunstbezit worden toegevoegd – een 
unieke kans. De wandsculptuur zal afwisselend 
in Amsterdam en Bern worden getoond.

Voor het Stedelijk betekent de aankoop van 
In the World But Don’t Know the World ook een 
grote stap in een nieuwe, meerstemmige en  
diverse toekomst. Als westers kunstmuseum 
met een fantastische westerse collectie zoekt 
het Stedelijk naar culturele verbreding in een 
wereld die door de globalisering in feite kleiner, 
anders is geworden. In de tentoonstelling Small 
World Real World vormt Anatsui’s wandsculptuur 
het middelpunt in een kleine vertelling over 
globalisering en transformatie. Later dit jaar 
wordt het werk een kernstuk in het eerste deel 
van de nieuwe collectieopstelling in de oud-
bouw van het museum. Als kantelpunt in een 
nieuwe, andere wereld. 

Rein Wolfs

Directeur Stedelijk Museum

Het werk van El Anatsui is  
autonoom en individueel

NIEUWE AANWINST

In the World But Don’t Know  
the World
El Anatsui
2009. Aluminium en koperdraad, 
560 x 1000 cm
Bijdrage: € 347.500, waarvan 
€ 150.000 uit het Titus Fonds, 
€ 75.000 uit het Themafonds 
Naoorlogse en Hedendaagse 
kunst, € 61.000 uit het Van 
Rijnfonds en € 15.000 uit het 
Coleminks Fonds
STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM/

KUNSTMUSEUM BERN

Aangekocht met steun van de Vereniging 

Rembrandt (mede dankzij haar Titus 

Fonds, haar Themafonds Naoorlogse 

en Hedendaagse kunst, haar Van Rijn 

Fonds en haar Coleminks Fonds), het 

Mondriaan Fonds, de BankGiro Loterij, 

Stiftung GegenwART, met dank aan de 

Sigg Collection.
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De nieuwe aanwinst helpt het 
Groninger Museum de geschiedenis 
van Groningen ten tijde van de 
Tachtigjarige Oorlog inzichtelijk te 
maken. De stad Groningen, gesticht 
op het uiterste puntje van de Honds-
rug, was vanaf de middeleeuwen 
met wisselend succes voortdurend 
bezig controle te bemachtigen over 
de vruchtbare streken langs de 
Waddenzee. Dat waren Friese land-
streken, die mede onder invloed 
van de stad in de 15de eeuw de 
Friese taal hadden ingeruild voor 
het Nedersaksisch. De Opstand van 
1568 vormde aanleiding voor een 
hoogtepunt in deze onderlinge com-
petitie. Het was een chaotische tijd 
waarin het stadsbestuur meende 
dat zijn privileges bij het Spaanse 
katholieke gezag de beste kansen 
hadden.

De Ommelanders daarentegen 
zagen meer heil in de Opstand en 
bleven de Unie van Utrecht trouw. 
Zij besloten in 1578 tot een eigen 
muntslag om hun onafhankelijk-
heid te benadrukken én omdat dit 
inkomsten opleverde. Aanvankelijk 
werd het muntbedrijf in Appingedam 
gevestigd, maar dat werd onhoud-
baar toen de stadhouder van de 
noordelijke provincies Rennenberg 
in 1580 terugkeerde naar het Spaanse 
kamp. In de Groninger Ommelanden 
werd een guerrillaoorlog uitgevoch-
ten. De Ommelander muntslag 
werd verplaatst naar het vrije 
Gorkum en later naar Culemborg. 
Op hun munten plaatsten de 
Ommelanders hun eigen wapen. 
Dat bestond uit de wapens van de 

vijf landschappen (Hunsingo, 
Fivelgo, Humsterland, Langewold 
en Vredewold), met als hartschild 
het wapen van de oude Friese ko-
ningen. In de loop van de tijd werd 
steeds vaker alleen het hartschild 
gebruikt.

FERDINAND EN ISABELLA

Maar wat doen de gezichten van  
het koningspaar Ferdinand II van 
Aragon en Isabella I van Castilië op 
een munt die is geslagen in opdracht 
van de Ommelanders, die juist onder 
het Spaanse juk vandaan wilden?  
De munt, linksboven op deze  
pagina op ware grootte afgebeeld, 
lijkt op de dubbele Spaanse dukaat, 
ook bekend als dubloen. Dat een 
imitatie van een Spaanse munt 
werd geslagen komt omdat het van 
belang was dat de munt betrouw-
baarheid uitstraal de. Daarom sloten 
de Ommelander munten sterk aan 
bij bestaande populaire munten.  
Zo sterk dat er bijna sprake is van 
vervalsing, want de munten weken 
slechts in kleine details af van de 
voorbeelden. Op de nu verworven 
munt verraden slechts de afkortingen 
in het randschrift dat de muntheer 
niet de koning van Spanje is, en in 
een hoekje van het koningswapen, 
op de rechtervleugel van de adelaar, 
prijkt het ‘elfhartenwapen’ van de 
Ommelanden... 

Egge Knol

Conservator Groninger Museum

Goud voor Groningen
In een door corona getroffen 
wereld kon het Groninger 
Museum mede dankzij de  
snelle hulp van de Vereniging 
Rembrandt toeslaan op een  
veiling in Barcelona. Daar  
verwierf het museum een  
gouden dubloen uit 1590, 
die tot dusverre alleen uit  
archiefbronnen bekend was.  
De munt staat symbool voor  
de eeuwige naijver tussen de  
dominante stad Groningen en  
de haar omringende Friese 
Ommelanden. 

L i teratuur

E. Knol en J.C. van der Wis, ‘De dubloen  
met het Ommelander elfhartenwapen’,  
De Beeldenaar 44 (2020) 6, pp. 299-304.



NIEUWE AANWINST

Dubloen
Muntslag Groninger Ommelanden 
(Culemborg)
1590-91. Goud, Ø 28 mm, 6,91 gr
Bijdrage: € 8.273 vanuit het 
Groninger Fonds
GRONINGER MUSEUM

Aangekocht met steun van de Vereniging 

Rembrandt (mede dankzij haar Groninger 

Fonds) en de Stichting J.B. Scholtenfonds.
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Kunstwerk te gast
Vaak gaat het om kunstwerken die niet – of 
niet meer – in de eigen opstelling passen, 
omdat het museum andere accenten in de 
presentatie legt, of omdat het een vergelijk-
baar werk kan tonen dat geschikter is. In 
andere gevallen gaat het om werken die 
ooit door een toevallige gebeurtenis in een 
museale collectie zijn gekomen terwijl ze  
elders evident beter passen.1 Door dit soort 
werken voor langere tijd uit te lenen aan 
een ander museum, blijven ze toegankelijk 
voor het publiek. Bovendien kan een werk 
dat in de presentatie van het ene museum 
van weinig toegevoegde waarde is, in een 
ander museum een topstuk zijn. Een interes-
sante bijkomstigheid is dat een kunstwerk  
in een nieuwe context ook een andere bete-
kenis kan krijgen. Waar een schilderij als 
Het hunebed van Tynaarlo van Willem 
Roelofs, dat het Drents Museum sinds 1990 
in bruikleen heeft van Kunstmuseum Den 
Haag, in Den Haag bijvoorbeeld vooral  
vertelt over Roelofs en de Haagse school,  
illustreert het in Assen daarnaast ook de 
aantrekkingskracht van het Drentse land-
schap en de fascinatie voor hunebedden. 

Op deze pagina’s ziet u een aantal  
voorbeelden van langdurige bruiklenen  

in Nederlandse musea die getuigen van  
een collegiale samenwerking. In de meeste 
gevallen zijn het grote musea die aan  
kleinere musea uitlenen, maar andersom 
komt ook voor, zoals de bruiklenen van het 
Fries Museum en het Zeeuws Museum aan 
respectievelijk het Rijksmuseum en het Van 
Gogh Museum laten zien. Volgens een uit-
gave van de Museumvereniging uit 2018 
neemt het bruikleenverkeer in Nederland al 
jaren toe.2 In hoeverre dat ook geldt voor 
langdurige bruiklenen in de vaste opstelling 
is lastig te achterhalen. Dit komt doordat  
in onderzoeken geen onderscheid wordt  
gemaakt tussen tijdelijke bruiklenen – voor 
tentoonstellingen – en langdurige bruiklenen, 
en/of er niet specifiek wordt gevraagd naar 
hun aandeel in de presentatie op zaal.3 
Maar nu de budgetten van musea onder 
druk staan door de gevolgen van de 
corona pandemie, en zij genoodzaakt zijn 
zich meer op hun eigen collectie te richten, 
ligt hier een mooie uitdaging voor musea 
die hun presentatie van nieuwe impulsen 
willen voorzien. 

Zelfs museumbezoekers die  
vertrouwd zijn met een bepaald 
museum zullen niet altijd beseffen 
hoeveel van de kunstwerken uit 
de vaste opstelling feitelijk geen 
eigendom van dat museum zijn. 
Bijna elk museum heeft in de per
manente presentatie werken die 
het voor een lange periode te leen 
heeft van particulieren, musea  
of andere organisaties – soms al 
vele tientallen jaren lang.

GERDIEN WUESTMAN

Noten

1. Q. Buvelot, ‘Depot-  
of topstuk: over het  
Mauritshuis en collectie-
mobiliteit’, Bulletin van 
de Vereniging Rembrandt 
(2013), nr. 2, pp. 5–8.

2. De kunst van beperkt  
verzekeren, uitgave  
Museumvereniging, 
Amsterdam 2018.

3. erfgoedmonitor.nl  
(geraadpleegd op  
26-1-2021).
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Annemiek Rens, hoofdconser-
vator Drents Museum, Assen:  

‘Al meer dan dertig jaar is het monu-
mentale schilderij Het hunebed van 
Tynaarlo van Willem Roelofs in 
bruikleen bij het Drents Museum.  
In 1990 was het Kunstmuseum Den 
Haag zo genereus om dit prachtige 
werk aan de collega’s in Drenthe te 
gunnen zonder een einddatum te 
stellen. De samenwerking legt een 
mooie lijn tussen de stad waar de 
Haagse School zijn voedingsbodem 
had en Drenthe als pleisterplaats 
voor veel kunstenaars uit deze 
groep. Het hunebed van Tynaarlo is 
een belangrijk werk in de context 
van Drenthe als “Barbizon van het 

Noorden”, een plek waar kunste-
naars uit heel Nederland zich lieten 
inspireren door het landschap en 
het boerenleven. Ook is het een  
van de allermooiste voorbeelden  
van schilderijen van hunebedden. 
We zijn zeer dankbaar voor het 
groothartige bruikleenklimaat in de 
Nederlandse musea en stellen onze 
collectie daarvoor ook graag ter  
beschikking.’

Jan van Campen, conservator 
Aziatische exportkunst 
Rijksmuseum, Amsterdam: 

‘Deze zeldzame documentenkoker 
van Japans lakwerk kwam dankzij 
een schenking in 1962 in het Fries 
Museum terecht, met vier originele 
aanstellingsbrieven van de VOC.  
De schenkers waren nazaten van  
de oorspronkelijke eigenaar, de 
Zeeuwse Hendrick van Buijtenhem. 
Ruim tien jaar geleden bleek uit  
onderzoek door lakwerkexpert 
Christiaan Jörg dat dit een uitzon-
derlijk fraai voorbeeld is van op  
bestelling gemaakt lakwerk uit de 
late 17de eeuw. Daarom vroeg het 
Rijksmuseum de koker in 2012 te 
leen. In Amsterdam wordt hij getoond 
in een zaal die speciaal aandacht 
schenkt aan de luxegoederen die 
VOC-dienaren voor eigen gebruik  
in Azië bestelden. De conservatoren 
van beide musea waren het erover 
eens dat de koker in deze context 
beter tot zijn recht komt dan in een 
opstelling over de cultuurhistorie 
van Friesland.’ 
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Leonore van Sloten, conservator 
Museum Het Rembrandthuis, 
Amsterdam: 

‘Ferdinand Bols schilderij Elisa weigert 
de geschenken van Naäman is eigen-
dom van het Amsterdam Museum, 
maar hangt sinds 2006 in het 
Rembrandthuis. Er zijn meerdere  
redenen waarom het hier zo op zijn 
plaats is. Bol was een van de suc-
cesvolste leerlingen van Rembrandt. 
Hij schilderde dit historiestuk in 1661 
voor de regentenkamer van het 
Leprozenhuis, de zorginstelling die 
zich niet ver van het Rembrandthuis 
bevond. Het werk toont zowel de in-
vloed van Rembrandt als van diens 
leermeester Pieter Lastman. Dankzij 
genereuze bruiklenen van diverse 
particuliere en museale instellingen 
kan het Rembrandthuis al vele jaren 
een rijke collectie schilderijen van 
Rembrandts leerlingen en Lastman 
laten zien. Samen geven deze werken 
een indrukwekkend beeld van de 
Amsterdamse historieschilderkunst 
rondom Rembrandt.’

Helewise Berger, conservator  
19de- en begin-20ste-eeuwse kunst, 
Het Noordbrabants Museum, 
’s-Hertogenbosch: 

‘Vincent van Gogh is een wereldbe-
roemde Brabander. Hij neemt dan ook 
een belangrijke plaats in binnen onze 
vaste collectiepresentatie. In onze 
ambitie een representatief overzicht 
te tonen van zijn Brabantse oeuvre 
worden wij ruimhartig ondersteund 
door het Van Gogh Museum. Het stelt 
werk uit zijn rijke collectie beschikbaar 
zodat wij het verhaal over Van Goghs 
leven en zijn artistieke ontwikkeling in 
Brabant nóg beter kunnen vertellen. 
Deze bijzondere bruikleenrelatie stamt 
uit 2006. Jarenlang konden wij hier 
vier schilderijen uit het Van Gogh 
Museum tonen. Deze maand start een 
nieuwe presentatie, waarin ten minste 
drie jaar lang twee schilderijen uit 
Amsterdam te zien zijn die jaarlijks 
wisselen, waaronder Kop van een 
vrouw. Voor Het Noordbrabants 
Museum betekent dit een gevarieerd 
aanbod, terwijl het Amsterdamse  
museum flexibel blijft in zijn bruik-
leenverkeer.’ 

Christiaan Vogelaar, conservator 
oude kunst Museum De Lakenhal, 
Leiden: 

‘Vanaf komend voorjaar herbergt  
De Lakenhal een vroeg schilderij van 
Rembrandt, de bekende Muziekles 
uit het Rijksmuseum. Deze overeen-
komst geldt voor minstens vijf jaar 
en is een genereus tegengebaar van 
het Rijksmuseum, dat tussen 2017 en 
2019 een dozijn meesterwerken kon 
tonen uit De Lakenhal die toen ingrij-
pend werd verbouwd. De Muziekles 
uit 1626 getuigt van Rembrandts 
technische en beeldende vernuft uit 
zijn Leidse tijd. Naast dit schilderij 
en zeven andere werken uit het 
Rijksmuseum ontving De Lakenhal 
na zijn heropening in 2019 ook lang-
durige bruiklenen uit het Utrechts 
Universitair Museum, het Stedelijk 
Museum, het Dordrechts Museum, 
de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed en tal van particulieren.’
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Sara Tas, assistent-conservator 
Van Gogh Museum, Amsterdam: 

‘Sinds 2014 wordt het werk van Van 
Gogh in onze presentatie meer in de 
context van zijn tijdgenoten getoond. 
In Van Goghs eerste jaren als kunste-
naar was Anthon van Rappard on-
misbaar, als vriend en als collega.  
Ze hadden interesse in dezelfde  
onderwerpen en deelden de ambitie 
het gewone volk op monumentale 
wijze weer te geven. Van Gogh schreef 
over Tegelschilders van Van Rappard 
uit ca. 1883-84 in zijn brieven en zag  
studies voor dit werk in diens atelier. 
We zijn het Zeeuws Museum zeer erken-
telijk dat het ons dit schilderij sinds 
2014 uitleent. Het hangt nu net als 
Boerengezin aan de maaltijd (1882) 
van Jozef Israëls in dezelfde zaal als 
Van Goghs Aardappeleters (1885), en 
laat daarmee prachtig het belang van 
werk van collega-kunstenaars zien in 
van Goghs Nuenense periode.’

Micha Leeflang, conservator 
Middeleeuwen, Museum 
Catharijneconvent, Utrecht: 

‘Dit 15de-eeuwse beeldje van Maria 
die in uiterste wanhoop haar han-
den uitstrekt, werd in 1965 aange-
kocht door het Mauritshuis. Het 
moet ooit deel hebben uitgemaakt 
van een groot altaarstuk met de 
kruisdood van Christus. In 1989 
kwam het als langdurig bruikleen 
naar Utrecht omdat het hier beter 
tot zijn recht zou komen. Henri 
Defoer, destijds directeur van 
Museum Catharijneconvent, was 
erg verheugd over deze bruikleen. 

Acht jaar later ontdekte hij bij een 
New Yorkse kunsthandel een 
Veronica en een groepje met twee 
treurende vrouwen, die tot dezelfde 
figuurgroep bleken te behoren. Met 
steun van de Vereniging Rembrandt 
en de vriendenvereniging van het 
Catharijneconvent kon hij deze  
fragmenten aankopen, zodat de 
Maria uit het Mauritshuis in Museum 
Catharijneconvent herenigd werd 
met drie van haar vrouwelijke  
metgezellen.’ 
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Elise van Ditmars, conservator 
Veenkoloniaal Museum, Veendam: 

‘Deze runderhoorn met zilverbeslag 
is een van de topstukken uit de 
veenkoloniale geschiedenis. In de 
17de eeuw is hij gevonden bij de  

ontginning van het veen, 
waarna hij werd voorzien van 
zilverbeslag door de Groninger 
zilversmid Arent Hamminck.  
De jachthoorn behoorde toe 
aan Adriaan Geerts Wildervanck 
(1605-1661), de vervener van 
Wildervank en Veendam.  
Het was een van de eerste  
aanwinsten van het Groninger 
Museum, dat het al in 1875  
door middel van een schenking 
verwierf. In 2004 kreeg het 
Veenkoloniaal Museum de 
hoorn van het Groninger 
Museum na een grote reno- 
vatie in langdurig bruikleen. 
Sindsdien vormt de jachthoorn 
een belangrijk onderdeel van  
de permanente opstelling,  
waar deze wordt getoond in  
de zogenaamde veenwand,  
tussen andere vondsten uit  
het veen.’   

Johan Kamermans, conservator 
Nederlands Tegelmuseum, Otterlo: 

‘In 2019 openden wij met steun van  
de Vereniging Rembrandt, mede 
dankzij haar BankGiro Loterij Aan koop-
fonds, een permanente presentatie 
van de tegelcollectie van Helene 
Kröller-Müller. Die leidde tot dan een 
verborgen bestaan in het depot van 
het Kröller-Müller Museum. Het ver-
haal van Helene als verzamelaar is 
goed bewaard gebleven, door haar 
vele persoonlijke brieven waarin ze 
met liefde zowel over grote kunst-
werken als over antieke tegels schreef. 
Bovendien verzamelde ze tegels van 
eigentijdse kunstenaars, van Bart  
van der Leck vooral, maar ook van  
de Duitse kunstenaar Max Laeuger, 
wiens tegeltableaus voor huis Kareol 
in Aerdenhout wij in 1980 met steun 
van de Vereniging Rembrandt van 
sloop konden redden. Het Kröller-
Müller Museum gaf deze deelcollectie 
in langdurige bruikleen en heeft ons 
geadviseerd en geholpen bij de in-
richting, waarmee we de presentatie 
in ons museum op een hoger peil  
konden brengen.’ 

Foto: Marjon Gemmeke



Denkraam
WIM PIJBES

Precies 500 jaar geleden reisde de 
twintigjarige Karel door de Neder-
landen om zich in Aken tot keizer te 
laten kronen. Albrecht Dürer kreeg 
op 27 augustus 1520 in Brussel toe-
stemming om de Azteekse schatten 
in keizerlijk bezit, uit Mexico mee-
genomen door Hernandes Cortés,  
te bezoeken. Tekenen mocht hij ze 
niet, maar Dürer zou in zijn dagboek 
schrijven nooit eerder iets te hebben 
gezien dat hem zo bekoorde: ‘Ik kom 
werkelijk woorden tekort om uit te 
drukken wat mij daar overkwam.’ 
De voorwerpen uit het mysterieuze 
goudland noemde hij ‘wonderdingen’.

Ik was niet voor Azteekse schatten naar 
Wenen gekomen. Maar voorafgaand 
aan mijn lezing in het Kunsthistorisches 
Museum werd ik rondgeleid door 
Steven Engelsman, oud-directeur van 
het Museum Volkenkunde in Leiden, in 
het toekomstige onderkomen van het 
Weltmuseum Wien. Diep in de kelder-
depots vraagt hij of ik iets bijzonders 
wil zien. Dat wil ik en plotseling sta ik 
oog in oog met iets dat ik nooit eerder 
zag. ‘Mooi hè?’ vraagt hij. Dat is het 
zeker. In het onbarmhartige tl-licht 
ben ik even alleen met wat lange tijd 
bekendstond als de verentooi van 
Montezuma. Net als Dürer zoek ik naar 
woorden voor dit onbeschrijfelijke mo-
ment. Soms brengt onbekende schoon-
heid je zomaar van je stuk. Ik maak in 
een ondergronds depot een knullige 
foto als bewijs. Maar de overweldigende 
verenpracht van deze magische tooi 
laat zich niet vastleggen. 

Kunst is gebaat bij het onbekende, 
de schok van het nieuwe en grens-
overschrijdend gedrag. Dat leert de 
geschiedenis keer op keer. En daarom 
verheug ik mij, corona volente, op  
wat de tentoonstelling van het jaar 

moet worden, over Albrecht Dürer,  
in de National Gallery in Londen  
(6 maart – 13 juni), en aansluitend in 
het Suermondt-Ludwig-Museum in Aken, 
met de auto nog geen drie kwartier 
voorbij Maas tricht (18 juli – 24 oktober). 
Aanleiding voor deze tentoonstelling is 
de 500ste verjaardag van Dürers reis 
naar de Nederlanden.

Vanuit Neurenberg trok Dürer over 
de Alpen, ontmoette hij Giovanni 
Bellini in Venetië, reisde hij naar Aken 
voor de kroning van Karel V, bezocht  
hij verschillende steden in de Zuidelijke 
Nederlanden, portretteerde hij Erasmus, 
correspondeerde hij met Rafaël en 
Leonardo da Vinci, en hield hij onder-
tussen van alles verslag bij. Een blad-
zijde uit zijn dagboek, te zien op de 
tentoonstelling, vermeldt nauwgezet 
zijn reisschema. Het moet fascinerend 
zijn om straks, vijf eeuwen later, te  
ervaren hoe een groot kunstenaar  
van noord naar zuid en weer terug het 
Europa van zijn tijd doorkruiste, zich 
liet inspireren en overal waar hij kwam 
zelf een bron van inspiratie vormde.

Het is juist nu goed om Dürer in het 
zonnetje te zetten. Het valt me namelijk 
op dat onze wereld telkens kleiner 
wordt. Natuurlijk, door de pandemie is 
iedereen aan huis gekluisterd en lijkt 
reizen iets uit een ver verleden. Maar 
dat is niet wat ik bedoel. Iedereen  
bakent tegenwoordig zijn grenzen, zijn 
eigen grenzen, af en verschanst zich  
in de eigen bubbel, het eigen wereldje. 
Echoputten voor gelijkgestemden.  
En dat terwijl de wereld zoveel moois 
biedt: onbekende streken, ontdekkin-
gen en wonderdingen. Verras uzelf en 
treed, net als ik, in de voetsporen van 
Dürer.  

Wonderdingen Zogeheten kroon van Montezuma, 
in het depot van het Weltmuseum in 
Wenen (foto van de auteur, 2016)
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Als lid ontvangt u drie keer per jaar het Bulletin van  
de Vereniging Rembrandt, met artikelen over recente 
aankopen, interviews en achtergrondverhalen. Maar 
we sturen tussendoor ook nieuwsbrieven per e-mail. 
Wilt u als een van de eersten op de hoogte zijn van  
een nieuwe aanwinst of ander nieuwsfeit? Mis deze 
berichten dan niet.

De telefoon gaat. Fusien Bijl de Vroe, directeur van de 
Vereniging Rembrandt, wordt gebeld door een museum-
directeur, die opgetogen vertelt dat de aankoop waaraan 
de Vereniging steun heeft toegezegd zojuist definitief is  
afgerond. Het kunstobject is nu officieel eigendom van het 
museum en zal voortaan voor iedereen te zien zijn.

Dat blijde nieuws wil de Vereniging Rembrandt zo snel 
mogelijk doorgeven aan haar 16.000 leden dankzij wie de 
steunverlening mogelijk was, zodat zij ‘hun’ kunstwerk in 
het museum kunnen gaan bewonderen. Daarom versturen 
we zo snel mogelijk een Aankoop Alert, een soort geboor-
tekaartje, om de jongste aanwinst voor de Collectie 
Nederland aan u voor te stellen. Voor wie daarna nieuws-
gierig is geworden: onder aan elke Aankoop Alert staat 
een link naar onze website, waar u meer informatie over 
het werk en de maker kunt vinden. 

Naast de Aankoop Alerts verzendt de Vereniging 
Rembrandt elke maand een nieuwsbrief. Ook daarin leest 
u nieuws over aanwinsten. Maar de nieuwsbrief bevat ook 
andere actualiteiten: een gesteund restauratieproject,  
een kunsthistorisch onderzoek dat dankzij een beurs van 
de Vereniging Rembrandt kan worden uitgevoerd, een  
tentoonstelling, of een publicatie waaraan de Vereniging 
haar medewerking verleende. We brengen dat nieuws in 
de e-mails niet alleen als korte artikelen, maar ook in de 
vorm van filmpjes. Wie de nieuwsbrief en Aankoop Alerts 
ontvangt, ziet dus regelmatig een trotse museumconser-
vator of een van de kunsthistorici van de Vereniging 
Rembrandt vertellen over de gesteunde aanwinst, of hoort 
van de restaurator aan welke ouderdomskwaal een te  
restaureren kunstobject lijdt en welke uitdagingen de  
behandeling met zich meebrengt.
 De Vereniging Rembrandt gunt al haar leden toegang 
tot deze digitale nieuwsberichten en filmpjes, die een 
mooie aanvulling vormen op het Bulletin. Ontvangt u de 
nieuwsbrieven en Aankoop Alerts nog niet, en wilt u graag 
op de hoogte blijven? Geef dan uw e-mailadres aan ons 
door (zie kadertekst). 
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Mis ze 
niet!

Geef uw  
e-mailadres door

Wilt u onze digitale nieuwsberichten  
ook ontvangen? Mail dan naar  
bureau@verenigingrembrandt.nl  
o.v.v. ‘nieuwsbrief aan’. U ontvangt 
dan maandelijks de nieuwsbrief.  
De Aankoop Alert verschijnt onregel-
matig. U kunt zich uiteraard te allen 
tijde afmelden voor de nieuwsbrieven 
en aankoopberichten. Laat het ons 
telefonisch weten wanneer u geen 
e-mail hebt en de maandelijkse 
nieuwsbrief graag per post ontvangt: 
070 427 17 20. 
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de bossen van Fontainebleau, waar 
kunstenaars en plein air hun omgeving 
vastlegden. De titel is ontleend aan de 
naam van het landgoed De oorsprong, 
waar Maris een aangelegde spreng 
(bron) schilderde.’

Wat maakt dit schilderij zo bijzonder? 
‘Het is prachtig geschilderd, en met 
name de boomwortels die Maris met 
de achterkant van zijn penseel in de 
nog natte verf heeft gekrast, vormen 
een fantastisch detail. Deze techniek, 
waarin de kunstenaar zijn penseelstre-
ken en handschrift op het doek zicht-
baar laat, en zelfs inzet voor het effect, 
was in die tijd zeer modern. Het is bo-
vendien een van de eerste voorbeelden 
van een nieuwe richting in de kunst, 
waarbij schilders op een frisse en  
realistische wijze het Nederlandse 
landschap verbeeldden. Wat dat  
betreft is De oorsprong met de kennis 
van nu haast profetisch te noemen, 
een symbolisch begin van de Haagse 
School als moderne kunstbeweging.’ 

GW

De tentoonstelling Diepgeworteld  
in het Dordrechts Museum was in 
november 2020 nog maar net open, 
of de musea moesten hun deuren 
sluiten. Natuur- en vooral bomen-
liefhebbers opgelet: wie nog niet  
is geweest, kan de tentoonstelling 
na de heropening nog tot en met  
15 augustus bezoeken.

Een van de hoogtepunten onder de 
getoonde werken is De oorsprong 
(Bosgezicht te Oosterbeek) van Matthijs 
Maris uit Kunstmuseum Den Haag.  
Het schilderij maakte vanaf 1911 deel 
uit van de collectie van Eduard Henrich 
Crone (1852-1918), die – naast Aziatisch 
porselein – schilderijen en aquarellen 
verzamelde, voornamelijk van de 
Haagse School. Zijn collectie werd door 
zijn erven in bruikleen gegeven aan het 
Stedelijk Museum in Amsterdam, en 
vanaf 1947 aan het Haags Gemeente-
museum, thans Kunstmuseum Den 
Haag. In 1963 vroeg het museum de 
Vereniging Rembrandt om hulp om 
deze collectie, met werken van onder 

anderen Weissenbruch, Mauve en de 
gebroeders Maris, te verwerven. Het 
jaar daarop werd een groot deel ervan 
aangekocht. 

‘Dat was een bijzonder waardevolle 
aankoop’, zegt Frouke van Dijke,  
conservator 19de-eeuwse kunst van 
Kunstmuseum Den Haag. ‘De Haagse 
School vormde vanaf het begin de 
basis van het museum en de collectie, 
maar met deze 49 schilderijen groeide 
de verzameling in één klap in zowel 
omvang als kwaliteit. Dankzij deze ver-
werving bezit het museum nog altijd 
een van de grootste en mooiste collec-
ties werk van de Haagse School.’ 

Van Dijke: ‘De oorsprong behoort tot 
onze topstukken, en het schilderij hangt 
daarom bijna altijd in onze vaste col-
lectieopstelling. Het is een prachtig 
voorbeeld van de vroege jaren van de 
Haagse School, toen kunstenaars als 
Matthijs Maris in navolging van de 
Franse schilders van Barbizon de onge-
repte natuur opzochten in de Neder-
landse bossen. Oosterbeek was daar-
mee het Nederlandse equivalent van 

Van ons allemaal sinds 1964
De oorsprong (Bosgezicht te Oosterbeek)  Matthijs Maris

De oorsprong  
(Bosgezicht te Oosterbeek) 
Matthijs Maris
ca. 1860. Olieverf op doek,  
31,5 x 46,4 cm
KUNSTMUSEUM DEN HAAG

Aangekocht in 1964 met steun  
van de Vereniging Rembrandt.
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Balanceren 
tussen orde en 
chaos

Aan de vooravond van de Tweede 
Wereldoorlog vluchtte de schilder Max 
Beckmann naar Nederland, waar hij  
tien jaar bleef. In deze periode maakte 
hij zijn beste werk. Museum Boijmans  
Van Beuningen wist in 2009 zijn eerste 
schilderij van Beckmann te verwerven. 
Eind 2020 kwam daar met de aankoop 
van Apollo een tweede bij. Een raadsel
achtig en beklemmend schilderij, dat 
laat zien hoe de kunstenaar reflecteerde 
op de wereld om hem heen.

De Duitse expressionistische kunstenaar 
Max Beckmann (1884-1950) genoot in de 
jaren twintig van de 20ste eeuw veel aan-
zien als kunstenaar en als professor aan de 
Städelschule in Frankfurt. Door de opkomst 
van het nationaalsocialisme en het wan-
trouwen jegens de moderne kunst werd zijn 
werk entartet (gedegenereerd) verklaard. 
Meer dan 600 van zijn schilderijen werden 
in beslag genomen bij Duitse musea. 
Beckmann verloor in 1933 zijn baan, mocht 
niet meer tentoonstellen en week eerst uit 
naar Berlijn. Toen zijn kunstwerken werden 
opgenomen in de beruchte tentoonstelling 
Entartete Kunst in 1937 ontvluchtte 
Beckmann Duitsland en strandde hij in 
Nederland, waar hij in ballingschap leefde 
tot 1947. Dat jaar emigreerde hij naar de 
Verenigde Staten. Hij doceerde aan de 
University Art School in Saint Louis en 
vanaf 1949 in New York. In 1950 overleed 
hij plotseling aan een hartaanval. Zijn 
tweede vrouw Quappi (koosnaam voor 
Mathilde Beckmann, zij noemde hem Tiger) 
beheerde zijn nalatenschap. Ze bezorgde 

een uitgave van zijn dagboeken en schreef 
zijn biografie. 

Beckmann werkte aanvankelijk in een vrij 
academische stijl, maar door de gruwelen 
die hij als vrijwillig verpleger tijdens de 
Eerste Wereldoorlog – de eerste gemecha-
niseerde oorlog – zag, veranderde dit in een 
expressieve stijl waarmee hij de gevolgen 
van de oorlog vastlegde. In de jaren dertig 
bevatten zijn schilderijen gaandeweg meer 
mythologische thema’s, die soms indirect 
verwezen naar de opkomst van het natio-
naalsocialisme, maar vaker universele vraag-
stukken aan de kaak stelden, zoals angst, 
dood, menselijkheid of lotsbestemming. 
Zijn stijl bleef expressief en figuratief, waar-
bij mensen en objecten opeengestapeld in 
claustrofobische ruimtes omrand zijn door 
zwarte contouren, maar werd wel kleurrijker. 
Het zelfportret speelt in het oeuvre van 
Beckmann eveneens een belangrijke rol. 

De ballingschap in Nederland was ondanks 
de beperkingen en moeilijke omstandigheden 
achteraf bezien een van de productiefste  
periodes in zijn leven. Beckmann maakte er 

NIEUWE AANWINST

Apollo
Max Beckmann  
1942. Olieverf op doek; 69,5 x 89,5 cm
Bijdrage: € 286.196, waarvan 
€ 75.000 uit het Themafonds 
Moderne kunst en € 50.000 uit het 
Dura Kunstfonds
MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN,  

ROTTERDAM
(Bruikleen Stichting Museum Boijmans  

Van Beuningen)

Gedeeltelijke aankoop met steun van de 

Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar 

Themafonds Moderne kunst, haar Dura Kunst-

fonds en het Prins Bernhard Cultuur fonds), 

Stichting Museum Boijmans Van Beuningen. 

Gedeeltelijke schenking: Marie-Louise von 

Motesiczky Charitable Trust 2020. 
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meer dan 200 schilderijen, vijf belangrijke 
triptieken, waarvan de meeste zich in 
Amerikaanse collecties bevinden, waaron-
der Acrobaten (1939), De acteurs (1941-42), 
Zelfportret in zwart (1944) en de grafische 
series Faust en Apocalyps. Werken die hij in 
Amsterdam schilderde voorzag hij van een 
A voor Amsterdam – zo ook op Apollo, dat 
naast de inscriptie ‘für Quappi’ ook ‘A42’ 
bevat. 

WAARDERING IN NEDERLAND

Beckmanns werk werd tijdens de oorlogs-
jaren niet erg gewaardeerd in Nederland en 
werd ook amper getoond, waarschijnlijk 
omdat hij een Duitser was. Slechts één  
schilderij werd tijdens zijn leven door een 
Nederlands museum gekocht, het Dubbel
portret van Max Beckmann en Quappi, dat in 
1945 een plek kreeg in het Stedelijk Museum 
in Amsterdam. In hetzelfde jaar organiseerde 
het Stedelijk een kleine tentoonstelling van 
Beckmanns werk. Beckmann vond steun en 
vriendschap bij kunsthandelaar Helmut 
Lütjens, directeur van het filiaal van kunst-
handel Cassirer in Amsterdam. Het impo-
sante portret van Lütjens, zijn vrouw en hun 
dochter Annemarie (1944) werd ruim tien 
jaar geleden door Museum Boijmans Van 
Beuningen verworven van nazaten van de 
kunsthandelaar. Het grootste deel van 
Beckmanns oeuvre bleef in Duitsland of ging 
mee naar Amerika. Belangrijke topstukken 
kwamen terecht in de collectie van het 
Saint Louis Art Museum, dat de grootste 
verzameling werk van Beckmann heeft in 
de Verenigde Staten.  

Hoewel een derde van zijn totale oeuvre 
in Amsterdam is gemaakt, zijn slechts vijf 
schilderijen van Beckmann in het bezit van 
Nederlandse musea. Hiervan stammen er vier 
uit zijn Nederlandse periode: de twee impo-
sante manshoge portretten in Amsterdam en 
Rotterdam, een caféscène in Kunst museum 
Den Haag en een Nederlands landschap in 
Singer Laren. Het vijfde schilderij is een 
winterlandschap uit 1930 in het Eindhovense 
Van Abbemuseum. Naast schilderijen is er 
ook werk op papier in Nederlandse collecties, 
waaronder 28 tekeningen, het prentenport-
folio Day and Dream uit 1946 en zeven andere 
grafische werken van Beckmann in de collec-
tie van Museum Boijmans Van Beuningen.

APOLLO

Beckmann werkt eind 1941, begin 1942 aan 
Apollo. Op 6 januari 1942 schrijft hij in zijn 

Dubbelportret van 
de kunstenaar en  
zijn vrouw Quappi
Max Beckmann
1941. Olieverf op doek, 
193,5 x 89 cm
STEDELIJK MUSEUM 

AMSTERDAM
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dagboek ’s ochtends aan het schilderij te 
hebben gewerkt, op een verder slechte dag: 
‘Morgens am “Apollo” gearbeitet, sonst 
recht mieser Tag’. In de oeuvrecatalogus  
die met hulp van zijn weduwe Quappi is ge-
maakt, staat beschreven dat Beckmann de 
symboliek aan haar uitlegde: voorop rijdt 
Apollo, de zonnegod, tevens god van de 
kunsten. De liggende vrouw ziet zijn spiegel-
beeld in het wateroppervlak. Inspiratie voor 

de grot was een bezoek aan de Gemeentegrot 
in de Cauberg in Valkenburg, waar door de 
afgravingen van de mergelgroeven sinds de 
Romeinse tijd een fascinerend ondergronds 
gangenstelsel is ontstaan. Tijdens verschil-
lende oorlogen vonden mensen er toevlucht, 
waarvan muurtekeningen stille getuigen 
vormen. In een van de diepst gelegen grot-
ten lagen champagneflessen van de firma 
Heidsieck uit 1896. Er werden destijds bij 
de rondleidingen carbidlampen gebruikt, 
net zoals mijnwerkers die gebruikten. 
Beckmann heeft waarschijnlijk niet in de 
grot getekend, maar na afloop het schilderij 
gemaakt. Er zijn geen voorstudies bekend. 

Apollo of het apollinische werd door de 
Duitse filosoof Friedrich Nietzsche in Die 
Geburt der Tragödie (1872) afgezet tegen het 
dionysische. Beckmann las het werk van 
Nietzsche al sinds zijn dertiende. Het rustige, 
doordachte en redelijke, de harmonie, ge-
symboliseerd door Apollo, plaatst Nietzsche 
tegenover het ongeremde, ongecontroleerde 
en chaotische van de wijngod Dionysus. 
Beide zijn nodig om tot goede kunst te 
komen. Symbolisch gezien past de tegen-
stelling goed bij de oorlog, waar rede het 
moet winnen van waanzin. 

In het schilderij Apollo rijdt de god niet 
zoals iconografisch gebruikelijk op een 
wagen voortgetrokken door paarden, maar 
op een gevleugeld beest dat aan een leeuw 
of luipaard doet denken. Het toortslicht 
verlicht de grot, met aan weerszijden door-
kijkjes in de ondergrondse gangen. Links en 
rechts op de voorgrond staan enorme flessen 
champagne. Het is treffend dat Beckmann 
tijdens de oorlogsjaren de grotten van 
Valkenburg gebruikt als een duister oord 
waar Apollo licht brengt. Buiten de toelich-
ting van Beckmann die is opgetekend in de 
oeuvrecatalogus van zijn werk, heeft hij geen 
uitleg over dit schilderij gegeven. Hij was 
sowieso niet zo scheutig met het duiden van 
de symboliek in zijn werk. In 1938 schreef 
hij aan zijn Amerikaanse kunsthandelaar 

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

BEUNINGEN, ROTTERDAM

(Gedeeld eigendom:  
Rijksdienst voor het  
Cultureel Erfgoed 2009)

Aangekocht in 2009 met  
steun van de Vereniging 
Rembrandt, de familie Lütjens, 
de BankGiro Loterij, de 
Familiestichting Nolst Trenité, 
de G.Ph. Verhagen Stichting,  
de gemeente Rotter dam, de 
Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, Marlene Dumas, het 
ministerie van OCW, het 
ministerie van Financiën, het 
Mondriaan Fonds, het Fonds 
21, de Stichting Bevordering 
van Volkskracht, de Stichting 
Nationaal Fonds Kunstbezit, 
F.J. de Visser en het VSBfonds.
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Curt Valentin dat het weinig zin heeft om 
zijn werk aan mensen te laten zien die de 
gevoeligheid missen om het uit zichzelf te 
begrijpen. 

EEN BIJZONDERE VRIENDSCHAP 

Museum Boijmans Van Beuningen kwam  
in 2017 in contact met de Marie-Louise  
von Motesiczky Charitable Trust, die de  
nalatenschap beheert van deze Joodse  
kunstenares, afkomstig uit een welgestelde 
Weense familie. Zij vluchtte na de Anschluss 
in 1938 met haar moeder via Amsterdam 
naar Engeland, waar ze de rest van haar 
leven bleef wonen. In Duitsland had ze les 
gevolgd bij Beckmann aan de Städelschule 
in Frankfurt en zij was ook degene die 

Quappi aan hem had voorgesteld. De  
Trust schonk in 2017 twintig werken van 
Von Motesiczky aan het museum. Dat was  
vanwege de band die ook zij had met 
Nederland, maar ook omdat de collectie 
van het museum werk van Beckmann en 
Kokoschka bevat, die ze beiden heeft gekend 
en door wie ze werd beïnvloed. Tijdens de 
oorlog hadden Von Motesiczky en Beckmann 
regelmatig contact. Ze stuurde hem geld 
voor schilderbenodigdheden en bemiddelde 
bij de aankoop van zijn schilderijen door haar 
tante Ilse Leembruggen, omdat Beckmann 
in de oorlogsjaren niet alleen last had van 
depressies, maar ook in financiële nood  
verkeerde. Er is wel geopperd dat de liggende 
figuur in Apollo is gemodelleerd naar deze 
kunstenares. Beckmanns weduwe liet het 
schilderij na aan Von Motesiczky. 

Vanwege de rijke betekenis en de sterke 
beeldtaal is Apollo niet alleen een belangrijke 
versterking van de collectie expressionisme 
van Museum Boijmans Van Beuningen, maar 
biedt het werk ook nieuwe mogelijkheden 
om dwarsverbanden tussen verschillende 
deelcollecties uit te lichten en te duiden. 
Gezien de sterke mystieke en droomachtige 
uitstraling van het werk zijn er ook raak-
vlakken met de collectie surrealisme, een 
beweging waarvan het museum een buiten-
gewoon sterke verzameling heeft. Het mu-
seum is nu gesloten voor renovatie, maar  
in najaar 2021 opent Depot Boijmans Van 
Beuningen de deuren, als eerste publiek 
toegankelijke kunstdepot ter wereld. In het 
atrium van het spiegelende gebouw hangen 
dertien grote glazen vitrines, en één daarvan 
zal gewijd worden aan nieuwe aanwinsten, 
waaronder Apollo, maar deze aanwinst zal 
zeker ook te zien zijn op hoogtepunten-
presentaties in het Depot en later in het  
gerenoveerde museum. 

Sandra Kisters

Hoofd Collectie en Onderzoek 

Museum Boijmans Van Beuningen

L i teratuur

M. Beckmann, Self-Portrait 
in Words. Collected  
Writings and Statements 
(1903-1950), Chicago 1997.

M. Beckmann, Mein Leben 
mit Max Beckmann,  
München en Zürich 1980. 

E. Göpel en B. Göpel (red.), 
Max Beckmann, Catalog 
der Gemälde (2 dln),  
Kornfeld 1976.

I. Schenkler, Marie-Louise 
von Motesiczky 1906-1996.  
A Catalogue Raisonné of the 
Paintings. With a Selection 
of Drawings, Manchester  
en New York 2009.

C. Schulz-Hoffmann et al., 
Max Beckmann. Exile in  
Amsterdam, tent. cat. 
München (Pinakothek der 
Moderne) en Amsterdam 
(Van Gogh Museum) 2007.

Naakt
Marie-Louise von  
Motesiczky
1931. Olieverf op doek, 
 86,2 x 45,9 cm 
MUSEUM BOIJMANS VAN  

BEUNINGEN, ROTTERDAM

Geschonken door de  
Marie-Louise von Motesiczky 
Charitable Trust in 2017.
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Eerste kennismaking
‘Als student werd ik door een dispuut-
genoot gewezen op de Rembrandt-
kaart. Ik ben om finan ciële redenen 
lid geworden, omdat het jongeren-
lidmaatschap goed koper is dan de 
Museumkaart, maar toen ik ontdekte 
dat je via de Vereni ging Rembrandt 
ook bijdraagt aan de bescherming 
en versterking van het nationaal 
kunstbezit vond ik dat zo mooi dat ik 
besloten heb om lid te blijven.’ 

 
Vroegste kunstervaring
‘Mijn vroegste kunstherinneringen 
waren de schilderijen die ik bij mijn 
familie zag: landschappen van Jan 
Willem van Borselen, mijn betover-
grootvader.’ 

Indrukwekkendste tentoonstelling
‘De tentoonstelling Power to the 
Models, die vorig jaar te zien was in 
Stedelijk Museum Breda. In deze ten-
toonstelling bepaalden de modellen 
zelf hoe ze in beeld werden gebracht 
en hoe de zalen werden aangekleed 
– heel verrassend was dat, met heel 
veel kleur.’

Opvallendste aankoop
‘De leukste gesteunde aankopen  
uit de laatste jaren zijn voor mij de 
kunstwerken met een bijzondere 
vindplaats, zoals de likeurkaraf van 
Copier die onverwacht opdook op 
Marktplaats, of de Bacchant van 
Adriaen de Vries, die bij toeval werd 
ontdekt op de binnenplaats van  
een kasteel in Oostenrijk.’

Buitenlands museum
‘Musée d’Orsay in Parijs. Ik vind  
het een fantastisch museum met al 
die impressionistische schilderijen. 
Bovendien was het in dit museum 
dat ik als veertienjarige voor het 
eerst werd geraakt door kunst. Dat 
was bij een schilderij van Claude 
Monet van een vrouw met een  
parasol. Het sprak me aan omdat 
het zo kleurrijk is. Tegelijkertijd vond 
ik het ook een beetje mysterieus, 
omdat je het gezicht van die vrouw 
niet kon zien.’ 

Favoriete kunstenaar
‘Dat is nog altijd Monet, de eerste 
kunstenaar wiens werk indruk op me 
maakte. Zijn schilderijen van tuinen 
met waterlelies vind ik heel mooi, 
maar ook andere werken zoals La rue 
Montorgueil. Hierin schilderde hij 
een Parijse straat op een nationale 
feestdag, met een enorme hoeveel-
heid vlaggen uit de ramen.’

Gaan zien
‘Hopelijk blijft de tentoonstelling 
Mode in kleur, die afgelopen najaar 
in Kunstmuseum Den Haag opende, 
ook na de lockdown nog even te 
zien. In deze tentoonstelling komen 
mijn interesses samen, want ik houd 
van kleur en ben gek op mode en 
modegeschiedenis.’ 

Ruim 16.000 leden telt de Vereniging Rembrandt.  
In elk Bulletin stelt zij twee van hen voor. Op deze pagina 

 Anne-Simone Meddens (32 jaar), contractmanager, 
Rembrandtlid sinds 2015.
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Spoedaanvraag uit 
Appingedam

NIEUWE AANWINST

Zilveren trekpot
Gerrit Hoving
ca. 1740. Zilver, H 16 cm
Bijdrage: € 4.196 vanuit het 
Groninger Fonds
MUSEUM STAD APPINGEDAM

Aangekocht met steun van de Vereniging 

Rembrandt (mede dankzij haar Groninger 

Fonds en een particulier).

 

Het was met enige aarzeling dat museumdirecteur 
Cynthia Heinen in augustus 2020 bij de Vereniging 
Rembrandt aanklopte. De zomervakantie was immers 
nog niet voorbij en de veiling waar het om ging, zou al 
over twee weken plaatsvinden. Maar de wetenschap dat 
er twee zeldzame zilveren voorwerpen uit Appingedam 
op de markt kwamen, gaf de doorslag.
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Het is een zeldzaamheid dat er zilver uit Appingedam opduikt, 
want er is maar weinig ‘Damster’ zilver bewaard. De twee 18de-
eeuwse trekpotten die op 2 september bij een Hilversums veiling-
huis werden aangeboden, zijn beide rond 1740 gemaakt door 
zilversmid Gerrit Hoving uit Appingedam. Trekpotten werden 
gebruikt om een sterk thee-extract in te maken: op de getrokken 
thee werd telkens opnieuw water opgeschonken om de thee tot 
drinkbare sterkte te verdunnen. Thee was in de 18de eeuw nog 
voorbehouden aan welgestelde mensen: uit die tijd dateren ook 
de rijkversierde theekistjes die afgesloten konden worden, zodat 
het personeel de theeblaadjes niet stiekem mee kon nemen.

SPANNENDE VEILING

Museum Stad Appingedam, dat een beeld geeft van de stedelijke 
geschiedenis met de lokale productie van zilveren voorwerpen als 
een van de accenten, bezit een unieke collectie op dit gebied en 
heeft zich als opdracht gesteld deze deelcollectie waar mogelijk 
uit te breiden. De Vereniging Rembrandt heeft al eerder aankopen 
van Museum Stad Appingedam gesteund, maar omdat het hier 
om een online veiling op korte termijn ging, klopte ik toch met 
enige schroom aan. Het bleek geen enkele belemmering te zijn: 
er kon een spoedaanvraag worden ingedienden de Vereniging 
Rembrandt bood zelfs aan een expert uit eigen gelederen naar 
de trekpotten te laten kijken. Vervolgens liet de Vereniging ons 
weten dat wij tot een hoger bedrag konden bieden, omdat de ge-
raadpleegde specialisten verwachtten dat de uiteindelijke prijs 
ver boven de schatting uit zou kunnen komen. En dat was maar 
goed ook, want het werd een bijzonder spannende veiling waarbij 
de biedingen een onverwachte vlucht namen. De hoop was ten 
minste één van beide exemplaren te bemachtigen. Dat is gelukt, 
maar inderdaad voor een hogere prijs dan was geschat. Zelfs  
tijdens de veiling heb ik nog telefonisch overlegd met de Vereni-
ging. Dat er zo actief werd meegedacht en dat de betrokkenheid 
zo groot was, was hartverwarmend. 

DRAKENKOP

De nu verworven trekpot is een mooi voorbeeld van een theepot 
waarmee gepronkt kon worden. Hij is fraai vormgegeven en rijk 
versierd met klassieke motieven en zelfs voor Groninger zilver 
uitbundige decoraties, zoals de tuit in de vorm van een drakenkop. 
Waarschijnlijk was het oor oorspronkelijk van zilver, zoals bij 
een theepot van de 18de-eeuwse zilversmid Reinder Pieters Frima 
in de collectie, maar werd dat oor door een houten exemplaar 
vervangen. Op de bodem is hij gemerkt met ‘G H’ als mees ter-
teken en voorzien van initialen die verwijzen naar een vroegere 
eigenaar: T L H. Mogelijk was dit Trijntje Leujes Huisinga, die  
in 1741 geboren werd in Garsthuizen en in ’t Zandt overleden is 
in 1805. Dit detail maakt de trekpot nog interessanter voor het 
museum: niet alleen is de maker verbonden met Appingedam, 
maar ook woonde de vermoedelijke 18de-eeuwse eigenaar in  
de regio. 

Cynthia Heinen

Directeur Museum Stad Appingedam

De twee 18de-eeuwse trekpotten in de vitrine bij het veilinghuis.

Ingekraste initialen T L H die verwijzen naar een eerdere eigenaar.

De pot is gemerkt met de initialen G H als meesterteken.
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NIEUWE AANWINST

Strandgezicht met visverkopers  
te Katwijk
Jan van Goyen
1641. Olieverf op paneel, 41 x 55 cm
Bijdrage: € 50.000, waarvan 
€ 10.000 uit het Alida Fonds en 
€ 40.000 uit het BankGiro Loterij 
Aankoopfonds
KATWIJKS MUSEUM

Aangekocht met steun van de Vereniging 

Rembrandt (mede dankzij haar Alida Fonds 

en haar BankGiro Loterij Aankoopfonds), 

het Spaarbankfonds Katwijk, de Stichting 

Sponsorgelden Katwijks Museum en de 

gemeente Katwijk.

 

Het Katwijks Museum timmert  
aan de weg, en niet zo’n beetje ook.  
In 2016 wist het drie 17deeeuwse  
gezichten op Katwijk te verwerven  
en vorig jaar voegde het daar een 
vierde aan toe. Dit werk, een gezicht 
op het strand bij Katwijk door  
Jan van Goyen, vormt als een van  
de vroegste schilderijen van het  
vissersplaatsje de kroon op de  
collectie. 

Landschapschilder Jan van Goyen (1596-1656) zal 
Katwijk goed gekend hebben. Hij is geboren in Leiden 
en heeft daar ook lange tijd gewoond. Het nu verworven 
schilderij uit 1641 toont het dorp vanuit het noorden 
naar het zuiden, met geheel links de spitse toren van de 
15de-eeuwse Andreaskerk en rechts daarvan de in 1605 
gebouwde vuurbaak. Achter de toren van de Sint-Andreas-
kerk zijn de overblijfselen van het koor te herkennen, 
dat in 1571 door de Watergeuzen werd geplunderd en 
verwoest. Op het strand drommen mensen samen en 
wordt de gevangen vis verhandeld. Op de achtergrond 
zijn vissers in de weer met boten en netten, en onder  
de figuren in de duinen links zijn naast een heer te 
paard enkele visvrouwen te zien. Het schilderij vertelt 
over de geschiedenis van Katwijk, over de toenmalige 
bebouwing en over de manier waarop de Katwijkse  
bevolking eeuwenlang in haar onderhoud voorzag.

GELIEFD ONDERWERP

De nieuwe aanwinst is een waardevolle aanvulling  
op de verzameling van het Katwijks Museum, die laat 
zien hoe Katwijk eeuwenlang de aandacht van schilders 
wist te trekken. Vooral in de late 19de eeuw waren  
het pittoreske vissersdorp en het strand met zijn bom-
schuiten en schelpenvissers geliefde thema’s. Een van  
de kunstenaars die hun onderwerpen meer dan eens  
in Katwijk vonden, is Jan Toorop, die daar rond 1900 
ook een aantal jaren woonde. De Vereniging Rembrandt 
hielp het museum eerder bij de verwerving van enkele 
19de-eeuwse gezichten op Katwijk, en met de recente 
aankoop van de schilderijen van Cornelis Beelt en 
Thomas Heeremans uit de tweede helft van de 17de 
eeuw kan het museum een mooi overzicht laten zien 
van Katwijk door de eeuwen heen.

De timing van de aankoop kon niet beter: de nieuwe 
aanwinst gaf een feestelijk tintje aan de in september 
2020 geopende tentoonstelling over Katwijk in de schil-
derkunst. Dit was een van de 45 presentaties in het kader 
van de actie ‘De kracht van onze Nederlandse collecties’ 
die de Vereniging Rembrandt in samen werking met de 
Turing Foundation organiseerde. Deze presentatie is  
in ieder geval nog te zien tot eind augustus van dit jaar. 
Daarna zal de Van Goyen een prominente plaats krijgen 
in de vaste opstelling van het Katwijks Museum. 

Gerdien Wuestman

Van Goyen in Katwijk
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Sinds 2018 draagt de Vereniging 

Rembrandt bij aan restauraties 

van werken in musea die vanwege 

hun conditie niet kunnen worden 

getoond, vanuit de overtuiging 

dat wat wij met elkaar verzameld 

hebben ook te zien moet zijn.

Dit voorjaar maakt de zevenjarige Henriëtte Francisca 
Louisa von Hohenzollern-Hechingen haar entree in het 
Markiezenhof in Bergen op Zoom. In het afgelopen jaar 
is het portret gerestaureerd met steun van het Dorodarte 
Kunst Fonds van de Vereniging Rembrandt.

In 2018 verwierf Museum het Markiezenhof in Bergen op 
Zoom een portret van Henriëtte Francisca Louisa von 
Hohenzollern-Hechingen (1642-1698). Deze telg uit een 
adellijk geslacht zou van 1672 tot haar overlijden markiezin 
van Bergen op Zoom zijn. Het schilderij is in 1649 gemaakt 
door de Utrechtse schilder Gerard van Honthorst (1592-
1656). Omdat Museum het Markiezenhof de regionale 
geschiedenis uitdraagt en dit paleis tevens de voormalige 
hoofdresidentie van de markiezin is, vond het portret hier 
een goede bestemming. De betekenis van het schilderij 
voor het museum is extra groot, omdat zich daar ook een 
tweede portret bevindt van hetzelfde meisje uit hetzelfde 
jaar door Van Honthorst, in 1981 verworven met steun van 
de Vereniging Rembrandt.

Serie van drie
Honthorst ontving 422 gulden en 10 stuivers van markiezin 
Maria Elisabeth II van den Bergh voor het schilderen van 
drie originele portretten van haar dochter Henriëtte.  
Het ging om drie staatsieportretten die de positie van 
deze hoogadellijke familie moesten bevestigen nadat ze 
bij de Vrede van Münster in 1648 het markiezaat had  
teruggekregen. De familie begaf zich in de kringen van 
het Haagse hof van de ‘Winterkoningin’ Elizabeth Stuart 
(1596-1662). Maria Elisabeth was met haar bevriend.  
We weten dat de markiezin één van de drie portretten 
van haar dochter in 1650 met de koningin heeft geruild 
voor een portret van háár dochter, Louise Hollandina.  
Het portret dat naar Elizabeth Stuart ging, is het schilderij 
dat al veertig jaar deel uitmaakt van de collectie van 
 het Markiezenhof. Waar het derde portret zich bevindt  
is helaas niet bekend.

Laag voor laag
Toen het schilderij het museum binnenkwam, was het  
al lange tijd niet gerestaureerd. Het portret ging schuil 
onder oppervlaktevuil en een vergeelde vernislaag. 
Plaatselijk leek de conditie van de verf nog goed, zoals 
in de luchtpartij en in de jurk. Op andere plekken waren 
kleine scheurtjes en lacunes en verkleurde oude over-
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Henriëtte 
straalt weer

BART VAN EEKELEN EN JOHANNEKE VERHAVE

Portret van Henriëtte Francisca Louisa von 
Hohenzollern-Hechingen (vóór restauratie) 
Gerard van Honthorst
1649. Olieverf op doek, 144,5 x 95,5 cm
MUSEUM HET MARKIEZENHOF, BERGEN OP ZOOM

Aangekocht in 2018 met steun van de Mastboom- 
Brosens Stichting.



BART VAN EEKELEN EN JOHANNEKE VERHAVE
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Portret van Henriëtte  
Francisca Louisa von 
Hohenzollern-Hechingen
Gerard van Honthorst
1649. Olieverf op doek, 133 x 95 cm
MUSEUM HET MARKIEZENHOF,  

BERGEN OP ZOOM

Aangekocht in 1981 met steun  
van de Vereniging Rembrandt.

Het schilderij na verwijdering van de oude restauratiematerialen.  
De horizontale beschadigingen zijn mogelijk veroorzaakt door opslag  
in opgerolde toestand.

Vóór de restauratie Na het verwijderen van de oude restauratiematerialen Tijdens het retoucheren

Voor het retoucheren wordt er 
gewerkt met een bindmiddel en 
pigmenten die lichtvast zijn, zodat de 
restauratie zo lang mogelijk goed van 
kleur blijft. Er wordt gebruikgemaakt 
van aardepigmenten als okers en 
ombers, maar ook van synthetische 
pigmenten als cadmium-oranje.



48   2021# 1    

schilderingen waarneembaar. Met het verwijde-
ren van de vernislaag en retouches werd een 
matte en gele sluier van het portret verwijderd. 
Toch bleef het uiterlijk van het schilderij troe-
bel. Dat kwam doordat er een laag nog ouder 
restauratiemateriaal op het portret bleek te 
zitten. Dit materiaal, een combinatie van oude 
olie, vuil en overschilderingen, kon met sterkere 
oplosmiddelen verwijderd worden. Eindelijk 
kwam het verfoppervlak van Honthorst tevoor-
schijn, met een heldere toon en subtiele nuan-
ces in kleur en penseelstreken. De blosjes op de 
wangen van Henriëtte werden weer stralend 
roze. Tegelijkertijd bleken er veel meer lange 
breuken in de verf te zitten dan aanvankelijk 
zichtbaar was. Dit schadepatroon wijst erop 
dat het schilderij ooit opgerold is geweest.  
Al deze beschadigingen en de sleetsheid in de 
verflaag worden stip voor stip geretoucheerd 
naar de kwaliteit van het origineel.

De hand van de meester
De restauratie biedt een uitgelezen kans om te 
onderzoeken in hoeverre het schilderij als een 
meester- en/of een atelierstuk beschouwd 
moet worden. Het is bekend dat Van Honthorst 
een uitgebreid atelier had, waar leerlingen en 
assistenten onderdelen van schilderijen voor hun 
rekening namen. De meester kon zich daardoor 
beperken tot de belangrijkste onderdelen, zoals 
de compositie, gezichten en handen. De res-
tauratie en het vergelijken van dit portret met 
andere relevante werken hebben al nieuwe in-
zichten opgeleverd. Het belangrijkste daarvan 
is dat de kwaliteit van het schilderij veel hoger 
was dan gedacht, wat mogelijk betekent dat 
het aandeel van Van Honthorst in dit schilderij 
groter was dan werd aangenomen. Daarover 
schrijven we in de toekomst graag meer. Maar 
eerst verheugen we ons erop om het portret 
van Henriëtte von Hohenzollern-Hechingen na 
drie eeuwen afwezigheid weer terug te zien in 
het Markiezenhof in Bergen op Zoom. 

Bart van Eekelen is medewerker Collectiebeheer  

van het Markiezenhof

Johanneke Verhave is zelfstandig restaurator te 

Rotterdam

Johanneke Verhave legt de laatste hand aan de restau-
ratie. Dit voorjaar krijgt het portret een plek in de vaste 
presentatie van Museum het Markiezenhof.



Tijdens de vernisafname Tijdens het verwijderen van de laag oud restauratiemateriaal Tijdens het retoucheren, met nieuw vernis

Detail in de schouder. Links is de troebele  
laag van oud restauratiemateriaal verwijderd 
(microscoopopname).

Restauratoren Johanneke Verhave en Lidwien Speleers (rechts) bestuderen het  
schilderij met de stereomicroscoop. Naast Speleers maken Rudi Ekkart, Daphne Valentijn 
en Bart van Eekelen deel uit van de begeleidingscommissie.

De vermelding van de betaling aan 
Honthorst in 1649:

‘Den 14en [juli] aen den schilder hondorst 
voir dry scilderijen originele soo hy 
heeft gemaeckt van madamoiselle 
dHoochsolre 422 [gulden] 10 [stuivers]’ 

(West-Brabants Archief, Bergen op Zoom, 
arch.nr. 1, inv.nr. 678, s.p.).
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De laatste                     stadskan?
NIEUWE AANWINST

Stadskan van Nijmegen

Gerrit de Leeuw

1574. Tin, H 68,5 cm

Bijdrage: € 10.000 vanuit het Eleonora 

Jeuken-Tesser Fonds

MUSEUM HET VALKHOF, NIJMEGEN

Aangekocht met steun van de Vereniging 

Rembrandt (mede dankzij haar Eleonora 

Jeuken-Tesser Fonds) en particulieren.

 

Ze behoren tot de mooiste in 
hun soort, maar ze zijn bijna 
allemaal verloren gegaan: de 
achttien 16deeeuwse tinnen 
stadskannen van Nijmegen.  
Een van de twee bewaard  
gebleven exemplaren bevond 
zich al in de collectie van 
Museum Het Valkhof. Dankzij 
de steun van de Vereniging 
Rembrandt heeft het museum 
nu een tweede exemplaar uit dit 
Nijmeegse ensemble kunnen 
aankopen.



De kan is niet alleen in kunsthistorisch  
opzicht een hoogtepunt op het gebied van het 
tin uit vroeger eeuwen, het is ook een historisch 
topstuk voor Nijmegen. Op het deksel staat 
een leeuwtje als schildhouder van het wapen 
van Nijmegen. Ook op de buik is het stads-
wapen aangebracht. De kan is gemerkt met 
een gekroonde roos en de initialen van de 
maker, tinnegieter Gerrit die Leuw (Gerrit  
de Leeuw). Hij kreeg in 1574 de opdracht van 
het Nijmeegse stadsbestuur om achttien stads-
kannen te maken. De kannen die het stads-
bestuur ongeveer dertig jaar eerder had laten 
gieten voor het bezoek van keizer Karel V  
aan Nijmegen, werden voor deze gelegenheid 
omgesmolten. 

Gerrit de Leeuw kreeg bij het vervaardigen 
van de kannen hulp van verschillende ambachts-
lieden. Er werd een speciale stenen vorm van 
de kan gemaakt. Meester Thomas Steinhouwer 
leverde hiervoor de Avendersteen, een zachte 
en goed te bewerken blauwe steensoort uit  
de buurt van de Franse stad Avesnes. Johan 
Kistemaecker maakte een houten vorm voor 
het hengsel van de kan. De fijnere bewerkingen, 
zoals het snijden van vormen voor het stads-
wapen en het leeuwtje op het deksel, werden 
uitgevoerd door goudsmid Gerrit van Sambeeck. 
Die onderdelen werden later verguld. Over 
Gerrit de Leeuw is weinig bekend, al blijkt uit 
de stadsrekeningen dat hij ook een trompet 
heeft gesoldeerd voor de nachtwaker van de 
stad.

WIJN ALS GESCHENK

De met wijn gevulde kannen werden door het 
stadsbestuur gebruikt om wijn uit te schenken 
tijdens officiële gelegenheden, en ze werden 
aangeboden aan bijvoorbeeld schuttersgilden 
of prominente gasten en hun gevolg. Men kreeg 
dan niet de kannen zelf, maar de hoeveelheid 
wijn die erin zat. De wijn werd vervolgens 
overgeschonken in kleinere schenkkannen.  
In vergelijking met andere stadskannen zijn  
de twee Nijmeegse exemplaren met 68,5 cm  
relatief groot, maar de inhoud is minder in-
drukwekkend. In de Nijmeegse kannen past 
3,5 liter wijn, terwijl de iets hogere en bollere 
Amsterdamse exemplaren een inhoud van  
10,6 liter hebben. Toch blijkt uit de archieven 
dat de wijn ook in Nijmegen rijkelijk heeft  
gevloeid.

De stadskannen werden meestal gevuld met 
witte rijnwijn, geproduceerd op de hellingen 
van de Rijn of in de Elzas. Rijnwijn was lange 

tijd de hoogst gewaardeerde soort, omdat de 
kwaliteit beter was dan die van de meeste 
Franse wijnen. Nijmegen speelde vanaf de 
14de eeuw bovendien een belangrijke rol bij 
het vervoer van rijnwijn naar Dordrecht, waar 
de meeste wijn verhandeld werd. Nijmeegse 
handelaren kochten wijn in Keulen en ver-
scheepten die naar Dordrecht. Ook het plaat-
selijke schippersgilde profiteerde volop van de 
handel en stond dan ook bekend als een van de 
rijkste Nijmeegse gilden. 

ENIGE KAN IN PARTICULIER BEZIT

Stadskannen zijn gemaakt en gebruikt van  
de late middeleeuwen tot aan het einde van  
de 18de eeuw. Daarna raakte de gewoonte  
om stadskannen aan te bieden in onbruik.  
De traditie om wijn te geven als dankbetuiging 
leeft nog altijd voort. Een fles wijn is aan het 
eind van het jaar immers een veelgekozen  
relatiegeschenk.

In de loop der jaren belandden veel stads-
kannen in de smeltoven, waarna het tin als 
grondstof werd hergebruikt. Daardoor heeft 
slechts een fractie van de tinnen kannen de 
21ste eeuw gehaald: er zijn 81 stadskannen  
uit zeventien steden bewaard gebleven.  
Alleen Amsterdam, Leiden en Oudenaarde 
hebben nog zeven of meer stadskannen, en  
in Maastricht staat het volledige ensemble van 
achttien stadskannen nog altijd te pronken in 
het stadhuis. 

De bewaard gebleven kannen, die in de 
meeste gevallen in het bezit van de stad zijn 
gebleven, bevinden zich tegenwoordig allemaal 
in musea of stadhuizen. De onlangs verworven 
Nijmeegse stadskan vormde jarenlang de  
enige uitzondering. De kan was een van de  
belangrijkste stukken in de verzameling van 
Fred Hubert, lid en oud-medebestuurder van 
de Nederlandse TinVereniging. Hubert kocht 
de stadskan in 1994 bij een antiquair in 
Antwerpen die het object als een gewone 
‘Duitse’ wijnkan beschouwde. Hij realiseerde 
zich onmiddellijk dat hij een bijzondere vondst 
had gedaan. Ruim 25 jaar later deed zich de 
unieke kans voor om ook deze laatste kan uit 
particulier bezit aan het openbaar kunstbezit 
toe te voegen. Nu prijken de twee stadskannen 
samen in Museum Het Valkhof, als getuigen 
van de rijke Nijmeegse drankcultuur. 

Yvette Driever

Conservator Oude kunst en cultuurgeschiedenis 

Museum Het Valkhof
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Dit onderzoek vindt plaats in GRID 
Grafisch Museum Groningen, waar 
het bewaard gebleven deel van de 
drukkerij-inventaris van Werkman in 
het voorjaar van 2019 definitief in de 
collectie is opgenomen en voor het 
eerst beschikbaar is gesteld voor 
onderzoek. Dat ik dit materiaal zelf 
in handen mag hebben en kan bestu-
deren dankzij een onderzoeksbeurs 
van de Vereniging Rembrandt vind ik 
daarom heel bijzonder. Deze inven-
taris is ook van belang voor het vrije 
werk van Werkman, de zogenoemde 
druksels, omdat hij zowel zijn toege-
paste werk als zijn experimentele, 
vrije werk in de drukkerij maakte met 
het materiaal dat daar voorhanden 
was. Daarmee werd de drukkerij ook 
deels een kunstenaarsatelier. Onder 
begeleiding van Werkman-experts 
Anneke de Vries en Doeke Sijens en 

directeur Fronique Oosterhof ben  
ik op het moment van schrijven een 
aantal maanden onderweg met het 
onderzoek. 

Maakproces
Ik richt mij vooral op het zetmateriaal, 
met name de letters van hout en lood 
die in de (zet)bokken liggen. Een bok 
is een houten meubel met laden  
(letterbakken die ‘kasten’ worden 
genoemd) waarin het zetmateriaal 
wordt bewaard. Mijn interesse ging 
in eerste instantie vooral uit naar de 
houten letters, omdat Werkman in 
zijn vroege druksels de zij- en achter-
kanten van deze blokken afdrukt 
onder de handpers. Bijzonderheden 
als inktsporen en beschadigingen 
heb ik geïnventariseerd, evenals de 
maten van het blok en het letter-
beeld, in de hoop deze informatie 

52   2021# 1    

MARIJE SENNEMA

Wetenschappelijk onderzoek 

naar de collectie is essentieel, 

vindt de Vereniging Rembrandt. 

Daarom verstrekt zij elk jaar 

beurzen waarmee jonge kunst-

historici het vak kunnen leren.

Op 1 september 2020  
begon Marije Sennema met 
haar onderzoek naar de 
relatie tussen de drukkers
materialen en de ‘druksels’ 
van de Groninger drukker  
en kunstenaar Hendrik 
Nicolaas Werkman (1882
1945). Doel is te achterhalen 
hoe Werkman deze werken 
op papier maakte en welke  
technieken hij toepaste.  
De onderzoeksbeurs wordt 
gefinancierd vanuit het 
Groninger Fonds van de 
Vereniging Rembrandt.

Dichter bij Werkman
Marije Sennema tijdens 
het opmeten van de 
houten letters in GRID.

Compositie (D-52)
Hendrik Werkman
1929. Inkt op karton, 
65,3 x 49,9 cm
GRONINGER MUSEUM

(bruikleen van de  
provincie Groningen)
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later te kunnen verbinden aan de 
druksels. In het depot van het 
Groninger Museum mocht ik meer-
dere keren druksels uit de collectie 
komen bestuderen. Dat was een  
indrukwekkende ervaring, vooral 
omdat dit zoveel vragen bij mij opriep. 
In welke volgorde werkte Werkman 
en waarom? Hield hij hierbij vooral 
rekening met de compositie of juist 
met de verschillende kleuren drukinkt? 
In welke druksels heeft Werkman 
zetmateriaal gebruikt? In de zoge-
noemde werkdossiers van de druk-
sels, onderdeel van het Werkman-
archief in het Stedelijk Museum 
Amsterdam, zocht ik naar verdere 
aanwijzingen over het maakproces. 

Deze werkdossiers bevatten onder 
andere beeldmateriaal van de  
druksels en inventariskaarten met 
gegevens als formaat, datering, pa-
piersoort en gebruikte technieken. 

Dit onderzoek biedt de mogelijk-
heid om op een nieuwe manier naar 
Werkmans ontwikkeling als kunste-
naar te kijken. Na de introductie van 
de stempeltechniek – vermoedelijk 
eind jaren twintig – wordt het zet-
materiaal dat Werkman in zijn druk-
sels gebruikt steeds diverser, denk 
bijvoorbeeld aan houten punten,  
interlinies en, na 1940, een nieuw 
lettertype als de Iris. Zo heeft hij  
in een Compositie uit 1929 voor de 
rode en gele stippen in het druksel 
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Onderzoeksbeurs 
als vliegwiel

De aankoop van de drukkerij- 
inventaris van Hendrik Werkman  
in 2019 vormde voor ons dé  
mogelijkheid om een hoogtepunt  
in de grafische geschiedenis van 
Groningen en de kunstgeschiedenis 
van Nederland permanent aandacht 
te geven. In Werkmans Bovenkamer, 
de ruimte waar de materialen van 
Werkman gepresenteerd worden, 
brengen we de bezoeker dichter  
bij zijn werk en werkwijze. 

Over Werkmans experimentele  
omgang met de drukkersmaterialen 
valt nog veel te ontdekken. Met de 
onderzoeksbeurs van de Vereniging 
Rembrandt kon een jaar na de  
aankoop al een onderzoek starten. 
Deze steun bleek bovendien als een 
vliegwiel te werken. Het Mondriaan 
Fonds maakte geld vrij voor de 
werkzaamheden van co-onderzoeker 
Anneke de Vries, Stichting Koops 
Stange Fonds financiert een publica-
tie voor bezoekers en met bijdragen 
van provincie en gemeente 
Groningen kunnen we een virtuele 
versie maken van Werkmans Boven-
kamer, waar ook de bevindingen uit 
het onderzoek gepubliceerd zullen 
worden. 

Fronique Oosterhof 

Directeur van GRID Grafisch Museum 

Groningen 



twee verschillende houten punten 
gebruikt, die nu deel uitmaken van 
de inventaris van GRID. Het lijkt erop 
dat Werkman deze houten punten in 
meerdere druksels heeft ingezet en 
ook in zijn drukwerk in oplage heeft 
gebruikt. 

Handrol
De drukkerij-inventaris bevat twee 
corpsen van de Iris, die Werkman 
eind jaren dertig aankocht. De eerste 
druksels waarin deze letter is te her-
kennen, stammen uit 1941, bijvoor-
beeld in een van de Muzikale impres-
sies, waar Werkman met de Iris X en 
O heeft gestempeld. De achtergrond 
van dit druksel heeft Werkman eerst 
met de handrol van zwarte inkt 
voorzien. Dat is opmerkelijk, omdat 
hij daarna heeft moeten wachten tot 
de inkt droog was voordat hij verder 
kon. Met sjablonen heeft hij vervol-
gens de vlakken aangebracht. Maar 
in welke volgorde? Dit is deels te  
reconstrueren door te kijken naar 
overlappingen in inkt bij de randen 
van de vormen. Zie bijvoorbeeld de 
overlapping linksonder van de 
blauwe inkt over de oranje inkt. Dit 
betekent dat het oranje vlak eerder 
is aangebracht dan het blauwe vlak. 
Daarna volgde het stempelen met 
allerlei zetmateriaal door het van 
inkt te voorzien met de handrol of 
door het zetmateriaal direct in de 
inkt te drukken en vervolgens op het 
papier te stempelen. 

In sommige druksels zie je nog 
‘sporen’ van de handrol. Die worden 
veroorzaakt door bijvoorbeeld onef-
fenheden of beschadigingen op de 
rol. Door deze sporen te vergelijken, 
werd duidelijk dat Werkman tijdens 
het maken van een druksel dezelfde 
rol voor verschillende kleuren heeft 

gebruikt. Dat betekent dat hij de rol 
tussendoor moet hebben schoonge-
maakt. Het lijkt erop dat Werkman 
de sporen van de handrol bewust 
heeft ingezet voor een bepaald ef-
fect, zoals hij ook de nerven van de 
houtblokken zichtbaar liet. 

De komende tijd hoop ik nog 
meer druksels te bestuderen in ver-
schillende collecties. De technieken 
die Werkman gebruikte, zoals druk-
ken onder de handpers, sjabloneren 
en stempelen, wil ik graag ook zelf 
uitproberen om de mogelijkheden en 
beperkingen beter te kunnen begrij-
pen. GRID is de ideale plek hiervoor 
omdat de door Werkman toegepaste 
technieken daar actief worden be-
oefend. Er staat ook nog een aantal 
zetbokken in het depot van GRID die 
nader onderzoek vragen. De eerste 
uitkomsten van het onderzoek worden 
dit najaar gepubliceerd in het 
Ploegboek 2021.  

Marije Sennema is kunsthistoricus en 

bursaal van de Vereniging Rembrandt
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Muzikale impressie 
(D-210)
Hendrik Werkman
1941. Inkt op karton, 
65,5 x 50 cm
GRONINGER MUSEUM

Houten zetmateriaal waaronder de
twee houten punten die Werkman 
vermoedelijk heeft gebruikt in  
Compositie (D-52) uit 1929. 
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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 middeleeuwen of 
langs hoogtepunten van de moderne 
kunst. Zij kunnen ons aan het denken 
zetten over onze geschiedenis, maar 
ons ook verrassen met een surrealistisch 
meubel van Salvador Dalí.

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 lidmaat-
schap van de Vereniging Rembrandt  
of door een lidmaatschap cadeau te 
doen, geeft u anderen de gelegenheid  
te beleven wat u zelf hebt beleefd.

Geef uw 
kunstliefde 
door

Mae West Lips Sofa
Salvador Dalí
1938. Diverse materialen,  
H 92 cm
MUSEUM BOIJMANS VAN  

BEUNINGEN, ROTTERDAM

Aangekocht in 2003 met  
steun van de Vereniging  
Rembrandt (mede dankzij 
haar Dura Kunstfonds)  
en de Stichting Museum  
Boijmans Van Beuningen.

Werf een nieuw lid of geef 
een lidmaatschap cadeau via 
www.verenigingrembrandt.nl 

Lidmaatschappen
Jongmaat – € 28 per jaar
28 jaar of jonger? Word lid en breng 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 vijftien 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 mogelijk helpen 
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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kort
School 
of Life
Deze winter organiseerde de inter-
nationale organisatie The School 
of Life in samenwerking met het 
Centraal Museum in Utrecht een 
twaalfdelige digitale collegereeks 
Kunstgeschiedenis door museum-
directeuren. Elke week geeft een 
andere directeur college aan de 
hand van een meesterwerk uit  
de moderne en hedendaagse 
kunstgeschiedenis. De spits werd 
op 10 februari afgebeten door 
Emilie Gordenker van het Van 
Gogh Museum, die vertelde over 
de recente ontdekkingen rond  
Van Goghs laatste schilderij, 

Boomwortels. De laatste spreker in 
de serie, die tot eind april loopt, is 
Ann Demeester van het Frans Hals 
Museum. Het leuke van de colleges 
is dat zij live zijn, zodat er direct 
kan worden ingegaan op vragen 
van deelnemers. Uit het grote aan-
tal inhoudelijke vragen dat in de 
eerste afleveringen met Emilie 
Gordenker en Sjarel Ex werd ge-
steld, blijkt met hoeveel interesse 
de colleges werden gevolgd. Leden 
van de Vereniging Rembrandt  
kregen € 50 korting bij aanmelding. 
Van dit aanbod maakten 230 leden 
gebruik.

Nalaten 
aan cultuur
Negen culturele organisaties, 
waaronder de Vereniging 
Rembrandt, hebben het 
initiatief genomen voor een 
gezamenlijke website over 
nalaten aan cultuur. Het doel is 
mensen bewust te maken van 
de mogelijkheid om na te laten 
aan een culturele instelling en 
praktische informatie hierover 
te geven. ‘Een betekenisvolle 
garantie voor de toekomst’, 
zegt een van de ambassadeurs, 
Cornald Maas, over nalaten 
aan een cultureel doel: ‘Niets 
mooier dan dat jongere(re) 
generaties straks ook kunnen 
ervaren hoe veelbetekenend, 
troostrijk en verbindend kunst 
en cultuur zijn.’ Enkele van  
de andere deelnemende 
organi saties zijn het Concert-
gebouw orkest, het Mauritshuis 
en het Van Gogh Museum.
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Museumpenning
Op 26 januari ontving Peter 
Hecht, oud-bestuurslid van  
de Vereniging Rembrandt, de 
Museumpenning voor zijn  
verdiensten voor het Nederlands 
openbaar kunstbezit. De uitrei-
king van deze eervolle onder-
scheiding werd online door 700 
genodigden gevolgd. Minister 
Ingrid van Engelshoven van 
OCW noemde Hecht een be-
langrijk ambassadeur van ons 
openbaar kunstbezit en onze 
museale collecties, die met zijn 
kennis en passie het academische 
veld, de cultuursector en het 
brede publiek inspireert. In zijn 
dankwoord benadrukte Hecht 
het belang van het maken van 
tentoonstellingen uit de eigen 
collectie, met kennis van zaken 
en fantasie. ‘Als een museum niet 
in zijn eigen collectie gelooft, 
verliest het zijn bestaansrecht.’

Als een museum niet  
in zijn eigen collectie 
gelooft, verliest het 
zijn bestaansrecht



#museumbuiten
Dit jaar is door het Nederlands Bureau voor 
Toerisme en Congressen uitgeroepen tot  
themajaar ‘Ode aan het Nederlandse land-
schap’. Daarom nodigden wij Henk van Os en 
Gijsbert van der Wal uit om te schrijven over 
kunstenaars die ons de ogen openen voor 
de schoonheid van de natuur (pp. 15, 16-19). 
Een mooi voorbeeld daarvan is ook de boom 
die Norbert Mergen uit Doorwerth fotogra-
feerde. ‘Piet Mondriaan heeft in zijn leven,  
in elk geval tot 1912, heel wat bomen geschil-
derd. Steeds abstracter. Toen wij tijdens  
een wandeling deze eik zagen, zeiden we 
“Mondriaan”. Deze boom, bedekt met een 

onbezoedelde 
laag sneeuw, 
roept hetzelfde 
abstracte beeld 
van een boom 
op als De grijze 
boom in Kunst-
museum Den 
Haag. Althans, 
dat vinden wij. 
Maar wij zijn 
absoluut geen 
kunstkenners.’

Doe mee 
Laat u inspi-
reren door de  
ervaringen van 
deze natuur-  
én kunstlief-
hebbers en  
ga eropuit met  

uw camera of telefoon. Fotografeer een 
wolkenlucht of duinlandschap zoals Jacob 
van Ruisdael die schilderde, een weiland 
zoals die van Willem Roelofs of leg buiten 
kleur, lichtval, een structuur of atmosfeer 
vast die een werk van een andere schilder 
van het Neder landse landschap in herinne-
ring roept. Dat kan overigens ook een teke-
ning of een prent zijn. Deel uw foto op social 
media via #museumbuiten. Meer over deze 
actie, waarmee ook prijzen zijn te verdienen, 
volgt via onze eerstvolgende nieuwsbrief. 
Mocht u onze digitale mailings nog niet ont-
vangen, kijk dan op p. 34.
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Rembrandt
on tour
Natuurlijk, er gaat niets boven  
een echte ontvangst, maar in  
tijden van lockdown proberen  
we onze leden zoveel mogelijk  
tegemoet te komen met online- 
rondleidingen en presentaties.  
Na bezoeken aan het Groninger 
Museum en Het Noordbrabants 
Museum deed het Rembrandt  
on tour-team in december het 
Dordrechts Museum aan. Tijdens 
een drie kwartier durende rond-
leiding met verschillende sprekers 
werd onder andere een door onze 
eigen Fusien Bijl de Vroe ingerichte 
presentatie bezocht. Ook was er 
aandacht voor de recent geres-
taureerde landschappen van 
Alexander Wüst en het in 2019 
aangekochte Landschap met twee 
koeien van Gainsborough, beide 
projecten waaraan de Vereniging 
Rembrandt heeft bijgedragen, 
mede dankzij haar BankGiro 
Loterij-fondsen. Hebt u deze of 
eerdere afleveringen van 
Rembrandt on tour gemist?  
U kunt ze via onze website alsnog 
bekijken. U vindt ze door gebruik 
te maken van de zoekfunctie.

Derde beurs 
voor Arnhem
In de laatste aanvraag  -
ronde voor de onderzoeks-
beurzen van de Vereniging 
Rembrandt zijn vier projec-
ten gehonoreerd. Museum 
Gouda, Museum Van Loon 
en Museum Boijmans  
Van Beuningen kregen voor 
het eerst een beurs van  
de Vereniging Rembrandt 
waarmee zij een jonge 
kunst historicus collectie-
gerelateerd onderzoek  
kunnen laten doen. Museum 
Arnhem wist voor de derde 
keer een onderzoeksbeurs 
in de wacht te slepen met 
een goed doortimmerd voor-
stel over het internationale 
netwerk van Nederlandse 
neorealisten die zijn verte-
genwoordigd in de collectie. 
Dit onderzoek zal worden 
gefinancierd vanuit het 
Fonds voor Onderzoek naar 
Moderne en Hedendaagse 
kunst van de Vereniging 
Rembrandt.



 

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 
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Afbeelding omslag (detail)
In the World But Don’t Know the World
El Anatsui
2009. Aluminium en koperdraad, 
560 x 1000 cm
STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM/

KUNSTMUSEUM BERN

Beschermvrouwe  
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses 
Beatrix der Nederlanden

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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Schoonheid 
in de dop



 

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

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

Heerenveen-Oranjewoud
Museum Belvédère

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 

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  


