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Rembrandt

 

Dit voorjaar ging onze nieuwe campagne ‘Mijn Rembrandt’  

van start. Voor deze campagne filmen en fotograferen we 

uiteenlopende mensen bij een kunstwerk dat een bijzondere 

betekenis voor hen heeft. Door het delen van hun verhalen 

proberen we een breder en diverser publiek te betrekken bij 

onze gemeenschappelijke kunstcollecties. En wie het plezier  

van kunst ontdekt, ontdekt vanzelf de Vereniging Rembrandt.

 

Laat u ons via onze website weten wat úw Rembrandt is?
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Er zijn vele manieren om naar kunst te kijken. In dit Bulletin 
breekt Peter Hecht een lans voor de kunstbeleving, die het 
mooiste resultaat oplevert bij werken waarin de kunstenaar 
niet een programma volgt, maar communiceert wat er in hem 
omgaat. René ter Horst – neuropsycholoog en kunsttherapeut 
– benadrukt juist het belang van kijken met het brein, waarbij 
door intensief observeren de concentratie wordt geoefend.  
En als toeval al bestaat: in de column van Henk van Os komt 
hetzelfde thema aan bod. Hij introduceert zelfs een aparte  
categorie voor kunsthistorici die ‘kunstbelevers’ zijn: de 
wauw-categorie.

Ikzelf behoor zeker tot die categorie, maar weet tegelijkertijd dat 
juist het geconcentreerd leren kijken – het belangrijkste wat ik bij 
mijn studie kunstgeschiedenis heb geleerd – voor mij de basis is 
geweest waarmee ik die kunstbeleving heb kunnen ontwikkelen. 
Goed kijken, veel zien, veel ervaren maakt dat kunstwerken zoveel 
meer worden dan de studieobjecten van een wetenschap. De bij-
dragen van Peter en Henk onderstrepen dit. Door wat zij allemaal 
met grote zorgvuldigheid hebben bekeken, zien zij hoe Rubens een 
programma volgde, hoe de jonge Rembrandt koos voor de buiten-
kant en de late Rembrandt voor de binnenkant, hoe uitzonderlijk 
die ene weergave van de kroning van Maria is in vergelijking met 
andere, vaak veel statischer schilderijen met dit onderwerp. 

De musea zijn weer open, we mogen weer veel gaan kijken, en 
zo kan iedereen, vanuit wat er in hem of haar omgaat, weer kunst 
gaan beleven. Lees het Bulletin en beleef daarna, gewapend met 
die kennis, de nieuwe aanwinsten: het zelfportret van Adriaen van 
de Venne in het Mauritshuis, twee wandtapijten in Het Scheep vaart-
museum naar een ontwerp van Willem van de Velde I, de Constable 
in Rijksmuseum Twenthe, Claus Sluter in het Rijksmuseum en zoveel 
meer wat mede dankzij u voor altijd te zien zal zijn in de Nederlandse 
musea. En bepaal, vanuit al die pracht die te zien is, welk werk voor 
u de reden is om altijd weer naar een museum terug te gaan, welk 
werk van u een ‘kunstbelever’ maakt, welk werk úw Rembrandt is. 

Fusien Bijl de Vroe is directeur van de Vereniging Rembrandt
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Sinds de late jaren negentig hebben 
Nederlandse musea twintig keer een 
kunstwerk – of een groep bij elkaar 
horende werken – verworven met 
steun vanuit het NFK (voorheen SNFK, 
zie kader op p. 8). De laatste aan-
koop, een schilderij van Dirck Hals 
en Dirck van Delen voor het Frans 
Hals Museum, was in juli van dit 
jaar. Zonder overdrijving kan worden 
gezegd dat hier op het hoogste  
niveau is gekocht; het gaat vrijwel 
zonder uitzondering om werken  
die inmiddels niet meer weg zijn te 
denken uit onze museumzalen.

 
Een goed verhaal
Deze aankopen waren in de meeste 
gevallen niet haalbaar geweest zon-

der hulp van het NFK. Dat heeft te 
maken met de omvang van het ver-
mogen, maar nog meer met het feit 
dat vanuit dit fonds met een hoger 
percentage kan worden gesteund. 
Of het NFK bijdraagt, wordt bepaald 
door de raad van toezicht. Lodewijk 
de Waal heeft een kleine twintig jaar 
deel uitgemaakt van deze raad. 
Toen hij in 2001 werd gevraagd,  
was hij voorzitter van de FNV zonder 
specifieke kennis of ervaring op het 
gebied van kunst. Geen logische 
keuze, zou je denken. Toch wel, zegt 
De Waal, want er werd nadrukkelijk 
gezocht naar een bredere maat-
schappelijke vertegenwoordiging. 
‘Ze zochten iemand met een andere 
achtergrond dan degenen die bij de 

GERDIEN WUESTMAN

Wat hebben De oude man van 
Rembrandt, de Bacchant van 
Adriaen de Vries en de monu
mentale bloemenpiramides  
die het Kunstmuseum  
Den Haag in 2019 kocht met  
elkaar gemeen? Ze kregen alle 
drie het stempel ‘van eminent 
en evident belang’. Daarmee 
konden ze worden aangekocht 
met steun vanuit het 
Nationaal Fonds Kunstbezit 
(NFK), een fonds waarop  
alleen in uitzonderlijke geval
len een beroep wordt gedaan. 
Een gesprek met de vertrek
kende en de nieuwe voorzitter 
van het NFK, Lodewijk de 
Waal en Alexander Pechtold.

20x de top gesteund
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Adolf en Catharina Croeser, 
bekend als ‘De burgemeester 
van Delft en zijn dochter’
Jan Steen
1655. Olieverf op doek,  
82,5 x 68,5 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Aangekocht in 2004 met steun 
van de Vereniging Rembrandt 
(mede dankzij haar Acquoy- 
Nairac Fonds), het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, het Mondriaan 
Fonds, het ministerie van OCW, 
de BankGiro Loterij, de Stichting 
Nationaal Fonds Kunstbezit, het 
VSBfonds en het Rijksmuseum 
Fonds.
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oprichting betrokken waren, iemand 
uit het volk die geen specialistische 
kennis op kunstgebied had. En ik 
vond het erg leuk om te doen.’

Terugkijkend op twintig jaar aan-
kopen is de aanwinst die De Waal 
het meest na aan het hart ligt Adolf 
en Catharina Croeser, bekend als 
‘De burgemeester van Delft en zijn 
dochter’ van Jan Steen, in 2004  
verworven door het Rijksmuseum.  
‘Er was meteen een blik van herken-
ning toen het schilderij langskwam 
in een aanvraag. Ik kende het  
namelijk al van een afbeelding op 
de voorkant van een boek van Simon 
Schama over klassenverschil (The 
Embarrass ment of Riches, in het 
Nederlands vertaald als Overvloed 
en onbehagen, red.). Het toont een 
vroeg voorbeeld van sociale zekerheid, 
want je ziet een bedelaarsvrouw  
die een bedelbrief krijgt. Een heel 
bijzonder schilderij, zoiets hadden 
we nog niet. De combinatie van dat 
meisje, die man, dat bloemstilleven 
– het lijkt wel een meesterproef 
waarin Steen alles heeft verwerkt.’

Een andere gesteunde aankoop 
die al snel naar boven komt, is het  
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Ik vind het voor dit 
fonds altijd heel 
belangrijk dat een 
werk een link met 
Nederland heeft

Lodewijk de Waal in de bibliotheek van 
Teylers Museum, met een van de tekenin-
gen uit de collectie Van Regteren Altena. 

Groep olijfbomen door Jan Lagoor is  
aangekocht in 2014 met steun van de 
Vereniging Rembrandt (mede dankzij 
haar Stortenbeker Fonds), de Stichting 
Nationaal Fonds Kunstbezit, het  
VSBfonds en de BankGiro Loterij.



in 2013 verworven Landschap met 
een episode uit de verovering van 
Amerika door Jan Jansz Mostaert. 
‘Dat vind ik een geweldig schilderij, 
mét een verhaal. Het is de eerste  
afbeelding van de verovering van 
Amerika. Aan de hand hiervan kun  
je een discussie over het kolonia-
lisme voeren. Ik stond een keer in het 
Rijksmuseum voor dit werk, en toen 
hoorde ik bezoekers daarover praten. 
Dat is mooi, als een schilderij mensen 
aanleiding geeft tot bespiegelingen. 
Ik ben altijd in voor een goed ver-
haal, liefst een Nederlands verhaal. 
De burgemeester van Delft heeft 
dat, het zwaard van Ommerschans 
ook. Die laatste aankoop is weliswaar 
niet met steun van het NFK verworven 
omdat het voor minder werd geveild 
dan was verwacht, maar wij hadden 
wel een garantstelling gegeven.  
Wat ik ook heel bijzonder vond, was 
de aankoop van de wandtapijten in 
Kasteel de Haar. Dat zijn formidabele 
tapijten, die anders zeker naar het 
buitenland zouden zijn verdwenen.’ 

Link met Nederland
Wat maakt een kunstwerk van emi-
nent en evident belang? De Waal: 
‘Er was altijd discussie over dat  
evidente belang. Je moet eigenlijk 
kunnen zeggen: als je dit schilderij 
niet hebt, dan heb je een groot gat. 
Daar kun je over discussiëren. Bij de 
Max Beckmann was dat evidente 
belang duidelijk, daar hadden we 
heel weinig van in Nederland. Die 
Liotard vonden we allemaal heel 
mooi, maar vulde die nu echt een 
gat?’ Wie denkt dat de raad van 
toezicht van het NFK makkelijk mee-
gaat in het enthousiasme van de 
kenners in het bestuur van de 
Vereniging Rembrandt vergist zich. 
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Wat is het NFK?

Het Nationaal Fonds Kunstbezit van de 
Vereniging Rembrandt steunt de aankoop 
van kunstwerken die van evident en  
eminent belang zijn voor Neder landse 
openbare collecties. Het fonds is voortge-
komen uit de in 1997 opgerichte Stichting 
Nationaal Fonds Kunstbezit (SNFK), die 
begon met een omvangrijke schenking van 
De Nederlandsche Bank en al vrij vroeg 
nauw verbonden was met de Vereniging 
Rembrandt. Om praktische redenen is  
de SNFK in 2014 omgezet in een Fonds  
op Naam bij de Vereniging Rembrandt, 
waarbij de naam werd verkort tot NFK. 
Om het maatschappelijk belang van de 
bestedingen te waarborgen bleef de  
raad van toezicht in functie.

Aanvragen voor het NFK lopen altijd via 
de Vereniging Rembrandt. Wanneer het 
bestuur van de Vereniging een aanvraag 
krijgt voor de aankoop van een werk  
van uitzonderlijk belang, kan het ervoor 
kiezen deze voor te leggen aan de raad 
van toezicht van het NFK. Het belang van 
dit fonds zit hem niet alleen in de nog 
steeds aanzienlijke omvang, maar ook in 
het feit dat vanuit het NFK met maximaal 
75% van de aankoopsom kan worden  
bijgedragen, terwijl de steun van de 
Vereniging Rembrandt doorgaans stopt 
bij 50%. Dit maakt aanwinsten mogelijk 
die anders nooit waren gerealiseerd. 

Het NFK is niet te verwarren met het 
Nationaal Aankoopfonds (ook wel 
Museaal Aankoopfonds) van de Neder-
landse overheid. Dit in 1999 opgerichte 
fonds wordt aangewend voor museum-
aankopen van nationaal belang, het  
dekken van schade aan, of verlies van 
bruiklenen die onder de Indemniteits-
regeling vallen en de aankoop van  
werken die binnen de Wet tot Behoud  
van Cultuurbezit (WBC) vallen. 

De Waal: ‘Ik vind het voor dit fonds 
altijd heel belangrijk dat een werk 
een link met Nederland heeft. De 
voorlichting die bestuursleden van 
de Vereniging Rembrandt ons gaven 
was altijd voortreffelijk, maar in  
discussies waren zij soms wel heel 
vindingrijk om dat linkje te vinden. 
Dat speelde bijvoorbeeld bij De pier 
van Boulogne-sur-Mer van Manet. 
Dat werd ons voorgesteld als een 
werk met een relatie tot Van Gogh, 
onder andere vanwege de invloed 
van Manet op het werk Van Gogh, 
maar dat vond ik niet zo overtuigend. 
Zo’n gezicht op een Franse haven 
door een Franse schilder… dat linkje 
met Nederland was een tikje te klein. 
En die hebben we dus niet gesteund. 
En er was ook een keer een aanvraag 
voor een Rembrandt waar we nee 
tegen hebben gezegd. We hebben al 
heel veel Rembrandts en deze voegde 
daar niet zoveel aan toe. Ik vond  
dat niet zo’n lastige afweging.’ 

‘Een aankoop moet aansluiten bij 
wat er al is, het gaat om verbreden 
en verdiepen,’ bevestigt Pechtold. 
Wat de link met Nederland betreft 
neigt hij naar iets minder strengheid 
dan zijn voorganger. ‘Er is niets mis 
met nationalistisch verzamelen. Als 
ik in een museum in het buitenland 
ben, kijk ik altijd eerst naar de Hol-
landse 17de eeuw, zo chauvinistisch 
ben ik ook wel weer. Maar ik wil óók 
internationale kunst kunnen zien in 
Nederland. En dan bedoel ik niet  
alleen impressionisten, maar ook 
naoorlogse Amerikaanse kunst. Als 
je alleen in Nederland gemaakte 
kunst en kunst met Nederlandse  
onderwerpen verzamelt… Je kunt Van 
Gogh niet begrijpen als je niet ook 
de impressionisten en de Japanse 
prentkunst kunt laten zien, of de  Fo
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empirestijl op waarde schatten  
als je niet weet van de tocht die 
Napoleon naar Egypte maakte. 
Delfts blauw naast faience uit 
Frankrijk zetten, dat opent de ogen 
en wekt verwondering, en dat is 
toch de bedoeling van kunst. Lands-
grenzen zijn niet statisch, en ook  
de bevolking is niet statisch. Het 
gevoel van nationaliteit, het gevoel 
van “wat is van jou” is de laatste 
decennia aan het veranderen.’

 
Stijgende prijzen
Uit de inspanningen die Pechtold 
enkele jaren geleden deed voor  
de verwerving van Rembrandts 
Marten en Oopjen blijkt dat hij 
durft te dromen. ‘Het is belangrijk 
om te blijven verzamelen. Net zoals 
de geschiedenis doorgaat, gaat  
ook de kunst geschiedenis door, dus 
de collecties zijn nooit af. Er is ook  
moderne en hedendaagse kunst die 
erbij komt. En we gaan met andere 
ogen naar de geschiedenis kijken 
en krijgen andere inzichten die  
aanleiding kunnen geven tot een 
bepaalde aankoop.’ Vindt hij dat de 
Nederlandse musea genoeg ambitie 

Alexander Pechtold bij De oude man  
van Rembrandt in het Mauritshuis, een 
van de eerste werken waarvan het NFK  
de aankoop heeft ondersteund.

De oude man van Rembrandt is  
aan ge kocht in 1999 met steun van de 
Vereni ging Rembrandt (mede dankzij  
het Prins Bernhard Cultuurfonds), de 
Stichting Vrienden van het Mauritshuis, 
de Mon driaan Stichting samen met het 
Nationaal Aankoopfonds, de Stichting 
Nationaal Fonds Kunstbezit, de  
BankGiro Loterij, het VSBfonds, Fonds 
1818, de ING Groep, de heer prof. dr.  
drs. A.C.R. Dreesmann, de Stichting  
Dr Hendrik Muller’s Vaderlandsch  
Fonds en particulieren. 

Er zijn musea die 
hun hiaten met lef 
en op een verant
woorde manier 
durven in te vullen
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tonen in hun aankooppogingen? 
‘Over het algemeen wel. Er zijn 
musea die hun hiaten met lef en op 
een verantwoorde manier durven  
in te vullen.’

De Nederlandse overheid zou zich 
wat dat betreft wat royaler mogen 
opstellen, vindt Pechtold. ‘We zijn 
alle maal trots op wat er is in Neder-
land, maar bijna alles drijft op parti-
culieren. Het Nationaal Aankoop fonds 
is weliswaar een fonds van de over-
heid, maar in 2020 is daar geld uit 
geput voor twee niet-museale instel-
lingen; dat is dus niet de bedoeling. 
Maar we hebben elkaar nodig, dus 
laten we niet te kritisch zijn op elkaar. 
Bedragen die de overheid uitgeeft 
worden nu eenmaal altijd direct ver-
taald in “wat had je daar wel niet voor 
kunnen doen voor de jeugdzorg?” 
Gelukkig zijn er particulieren die het 
lef en de fondsen hebben. In Neder-
land is het verzamelen altijd een 
particulier gebeuren geweest, denk 
aan musea die de namen van verza-

melaars dragen, zoals Teylers 
Museum, Museum Boijmans Van 
Beuningen, het Kröller-Müller 
Museum, en denk aan al die musea 
die door particulieren zijn gesticht: 
Voorlinden, De Pont, Beelden aan 
Zee.’ 

De Waal en Pechtold hebben de 
prijzen op de internationale kunst-
markt snel zien stijgen. Als prijsop-
drijvende factor noemen zij nieuwe 
rijken die ongelimiteerde middelen 
hebben en kunst als beleggingsobject 
kopen waardoor die werken uit het 
zicht verdwijnen. De Waal: ‘Dat vind 
ik een zorgelijk punt. De bedragen 
die tegenwoordig worden betaald, 
zijn soms exorbitant, ongelooflijk.  
Er wordt rustig dertig, veertig miljoen 
voor een kunstwerk neergeteld. Maar 
hoe bepaal je de waarde? Ik denk 
dat je je ook als bestuur van de 
Vereniging Rembrandt moet afvra-
gen: vinden we dit nog acceptabel? 
Je moet uitkijken dat je je daardoor 
niet laat meeslepen.’

Steun bedrijfsleven
Als opvolger van De Waal staat 
Pechtold voor een uitdaging van 
formaat. Na 24 jaar en twintig aan-
kopen is er van het oorspronkelijke 
kapitaal van omgerekend bijna  
€ 53 miljoen nog ongeveer € 3,5 
 miljoen over. ‘Ik heb nog maar één 
vergadering meegemaakt, dus ik wil 
niet meteen met te woeste ideeën 
komen, maar er zijn twee opties,’ zegt 
Pechtold. ‘Je kunt óf zeggen, het 

Elegant gezelschap in een Hollandse 
renaissancezaal
Dirck Hals en Dirck van Delen
1628. Olieverf op paneel, 92,5 x 157 cm
FRANS HALS MUSEUM, HAARLEM

Aangekocht in 2021 met steun van de 
Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar 
Nationaal Fonds Kunstbezit en het Prins 
Bernhard Cultuurfonds), het Mondriaan Fonds, 
het Nationaal Aankoopfonds, de Van Toorn 
Scholten Stichting, de BankGiro Loterij, het 
Fonds Marjon Ornstein, de Vereniging van 
Vrienden van het Frans Hals Museum en een 
particulier fonds van het Frans Hals Museum.
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fonds heeft zijn doel gediend en op 
een gegeven moment is het leeg, óf 
we gaan serieuze pogingen doen het 
aan te vullen.’ Die laatste gedachte 
sluit het beste aan bij de doelstelling 
van De Nederlandsche Bank (DNB), 
die bij haar schenking in 1998 hoopte 
dat het bedrijfsleven het voorbeeld 
van DNB zou volgen. Het bijdragen 
door bedrijven is echter nooit goed 
op gang gekomen, al zijn er op twee 
momenten substantiële schenkingen 
gedaan. In 2001 droegen zeven be-
drijven – ABN AMRO, Fortis AMEV, 
Heineken, ING, Philips, Shell en 
Unilever – bij aan de aankoop van 
twee Hollandse gezichten van 
Claude Monet voor het Van Gogh 
Museum, en in 2008 schonk Royal 
Dutch Shell een groot bedrag aan 
het NFK waarmee het Gezicht op de 
Gouden Bocht in de Herengracht 
van Gerrit Berckheyde kon worden 
aangekocht door het Rijksmuseum.

De Waal en Pechtold vinden beiden 
dat grote bedrijven hun verantwoor-
delijkheid op dit terrein zouden  
moeten nemen, net zoals de Neder-
landse overheid en particulieren dat 
doen via fondsen en organisaties als 
het Nationaal Aankoopfonds en de 
Vereniging Rembrandt. Pechtold,  
die nog weleens optreedt als veiling-
meester voor goede doelen, consta-
teert tot zijn spijt dat bedrijven meer 
risicomijdend zijn geworden sinds  
de kredietcrisis van 2008 Nederland 
trof. ‘Bedrijven moeten steeds meer 
verantwoording afleggen. Sommige 
bedrijven liggen onder vuur, en ook 
de banken zijn erg voorzichtig ge-
worden. Misschien zijn bedrijven 
makkelijker te motiveren om in plaats 
van structureel op incidentele basis 
bij te dragen, bijvoorbeeld bij een 
honderdjarig bestaan. In de 
Verenigde Staten wordt ervan uitge-
gaan dat bedrijven en particulieren 

bijdragen aan goede doelen, maar 
in Nederland wordt de belastingdruk 
al als hoog ervaren. Daarom kun je 
ook nadenken over de fiscale maat-
regelen die er zijn en die ik ook toe-
juich. Je zou eens moeten kijken, en 
dat gebeurt ook al, of daar niet 
meer rek in zit. Daar wil ik graag 
over meedenken en meepraten.’ 

Gerdien Wuestman is redacteur van het 

Bulletin van de Vereniging Rembrandt

Met steun van de SNFK/het NFK aangekocht:

1998 Piet Mondriaan, Victory Boogie Woogie, Kunstmuseum Den Haag

1999 Rembrandt, De oude man, Mauritshuis, Den Haag

2001 Claude Monet, Gezicht op Amsterdam en Molens bij Zaandam, Van Gogh Museum, Amsterdam

2002 Jacob Jordaens, Portretten van Roger Le Witer, zijn echtgenote en zijn moeder, Rijksmuseum, Amsterdam

2003 Peter Paul Rubens, Portretten van een echtpaar, mogelijk Peter ten Hecke en Clara Fourment, Mauritshuis, Den Haag

2004 Jan Steen, Adolf en Catharina Croeser, bekend als ‘De burgemeester van Delft en zijn dochter’, Rijksmuseum, Amsterdam

2005 Jacob van Ruisdael, Gezicht op kasteel Bentheim, Mauritshuis, Den Haag

2007 Jan van de Cappelle, Zeegezicht met schepen, Mauritshuis, Den Haag

2008 Max Beckmann, Portret van de familie Lütjens, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

2008 Gerrit Berckheyde, Gezicht op de Gouden Bocht in de Herengracht, Rijksmuseum, Amsterdam

2011 Peter van Edingen van Aalst (atelier van), Drie wandtapijten met de verlossing van de mens, Kasteel de Haar, Haarzuilens

2013 Jan Jansz Mostaert, Landschap met een episode uit de verovering van Amerika, Rijksmuseum, Amsterdam

2014 Diverse kunstenaars, Selectie tekeningen uit de collectie Van Regteren Altena (twee veilingen), diverse musea

2014 Adriaen de Vries, Bacchant, Rijksmuseum, Amsterdam

2015 Diverse kunstenaars, Selectie tekeningen uit de collectie Van Regteren Altena (twee veilingen), diverse musea

2016 Jean-Etienne Liotard, Hollands meisje aan het ontbijt, Rijksmuseum, Amsterdam

2017 Theo van Doesburg, Contra-compositie VII, Museum De Lakenhal, Leiden

2019 Delft, Paar bloemenpiramides, Kunstmuseum Den Haag

2019 Jacob Vosmaer, Bloemstilleven met keizerskroon in een stenen nis, Rijksmuseum, Amsterdam

2021 Dirck Hals en Dirck van Delen, Elegant gezelschap in een Hollandse renaissancezaal, Frans Hals Museum, Haarlem

Wilt u meer weten over de mogelijkheden 
om vanuit uw bedrijf te schenken, dan kunt 
u contact opnemen met Michiel Huisinga. 
Onze nieuwe relatiemanager Zakelijk 
Mecenaat denkt graag met u mee. Contact 
via huisinga@verenigingrembrandt.nl of 
070-427 1720.



12   2021# 2   

Zien,   
kijken en 
beleven 2

PETER HECHT

In de kathedraal van Antwerpen is veel  
belangrijke kunst te zien en iedere gids zal  
de bezoeker wijzen op drie altaarstukken  
van Rubens, die in geen geval mogen worden 
gemist. Het zijn ook opvallende werken en ze 
zijn goed op afstand zichtbaar. Forse figuren, 
grote gebaren. Toch staat het werk van 
Rubens nu denk ik ver van ons af. Zijn taal is 
ons vreemd geworden. Met Rembrandt is  
dat anders.

Triptiek met de kruisafname (geopend)
Peter Paul Rubens
1611-14. Olieverf op paneel, 421 x 311 cm (midden), 421 x 153 cm (zijluiken) 
ONZE-LIEVE-VROUWEKATHEDRAAL, ANTWERPEN

Triptiek met de kruisafname (gesloten)
Peter Paul Rubens
1611. Olieverf op paneel, 421 x 311 cm
ONZE-LIEVE-VROUWEKATHEDRAAL, ANTWERPEN



corpus meum, zegt de priester als  
hij het brood van de hostie toont:  
dit is mijn lichaam. Daarna geeft hij 
de hostie aan de gelovigen die ter 
communie gaan. Zij nemen haar  
op de tong maar niet in hun handen. 
Hoc est corpus meum: de protestan-
ten maakten er hocus pocus van. 

Wie bij Rubens’ Kruisafname op- 
 kijkt van dat sterke akkoord in rood 
en wit, krijgt volgens mij een signaal 
van de kunstenaar en zijn opdracht-
gever – al zullen nog maar weinig 
bezoekers van de kathedraal van 

Antwerpen een idee hebben waar  -
naar hier verwezen wordt, laat staan 
dat zij beseffen wat voor strijd er 
destijds over dat katholieke ritueel 
werd gevoerd. Ons staat het vrij  
te twijfelen aan de werkelijke aan - 
wezigheid van Christus in hostie en 
wijn. Maar in Rubens’ tijd waren 
zulke twijfels nog levensgevaarlijk. 
Discussie over de transsubstantiatie, 
het ritueel waarbij de hostie in  
het lichaam van Christus wordt 
veranderd, was voor katholieken 
uitgesloten en Rubens stelde zijn 

Wie op Rubens’ drieluik met de 
Kruisafname aanloopt, ziet de dode 
Christus tegen een wit laken. Het is 
een mooie man die ons wordt ge-
toond, een klassieke godenzoon. 
Zijn vriend Johannes neemt het  
lichaam van Christus in zijn armen, 
maar zijn handen zien wij niet. Hij 
draagt een felrode mantel. Dat wit 
van het laken en het rood van die 
mantel bepalen de eerste indruk van 
het schilderij voor wie het uit de 
verte ziet. En ik denk dat de gelovige 
er zo aan werd herinnerd dat hij op 
weg was naar het brood en de wijn, 
omdat het altaar waarboven de 
Kruisafname is te zien, de plaats is 
waar brood en wijn worden veran-
derd in Christus’ lichaam. Hoc est 

Kruisafname

Jan Gillisz van Vliet en Rembrandt

1633. Ets en burijn, 53 x 41 cm

RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM
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talent wat dat betreft geheel in 
dienst van de kerk. 

Op andere punten was er wel 
wat ruimte voor nuance. Dat zal dan 
ook de reden zijn dat Rubens de be-
schermheilige van het gilde dat het 
triptiek in 1611 bij hem bestelde, mocht 
opvatten als een zinnebeeld. Want 
Rubens plaatste zijn Kruisafname 
tussen de Visitatie, waarbij Maria van 
haar zwangerschap vertelt aan haar 
tante Elisabeth, en de Presentatie in 
de tempel, waarbij Simeon het kind 
als zijn verlosser herkent en in de 
armen neemt. Dat zijn geen drie 
opeen volgende momenten uit de 
geschiedenis van Christus’ leven, 
maar drie momenten waarop hij 
wordt ge dra gen en zijn rol geopen-
baard. En zo verwijst het altaar  
drie maal indirect naar de bescherm-
heilige van zijn opdrachtgevers, de 
heilige Christophorus – een naam 
die letterlijk Christus-drager betekent. 
Christophorus werd door Rubens  
op de buitenkant van het drieluik  
afgebeeld, maar hij staat daar als 
de verbeelding van wat wij allen 
zouden moeten doen en verwijst naar 
wat wij zien als het drieluik wordt 
geopend. De door Luther bespotte 
reus uit het sprookjesbos, die haast 
bezweek onder het gewicht van het 
kind Christus toen hij dat op zijn 
schouders had genomen, verbeeldt 
hier een idee.  

Zoiets is Rubens ten voeten uit, 
en ook tekenen en ontwerpen kon  
hij als geen ander. Toch ontbreekt er 
ook iets aan zijn kunst. Het is te veel 
propaganda en toneel. De kunste-
naar en criticus Jan Veth schreef 
ruim een eeuw geleden al over 
Rubens’ Kruisafname: ‘de helpers 
[zijn] niet wezenlijk met den gekrui-
sigde begaan’. Het viel hem daarom 

moeilijk zelfs in een dergelijk werk 
‘de vertooning voorbij te zien’. Van 
Gogh keek met bewondering naar 
wat Rubens kon, maar besefte ook 
dat het niets voor hem betekende. 
Met Rembrandt lag dat anders.

Rubens’ Kruisafname was al in 
1620 in opdracht van de kunstenaar 
in prent gebracht – want Rubens 
werkte hard aan zijn internationale 
reputatie en de reproductieprent 
was de foto van toen. De jonge 
Rembrandt, niet minder ambitieus, 
heeft die prent goed bekeken toen 
hij zelf een jaar of tien later een 
Kruisafname voor stadhouder 
Frederik Hendrik schilderde. En in 
1633 werd er onder Rembrandts toe-
zicht en met zijn naam eronder ook 
een grote ets van zijn Kruisafname 
gemaakt door Jan Gillisz van Vliet, 
een prentkunstenaar die een tijdlang 
voor Rembrandt en zijn handelaar 
Uylenburgh heeft gewerkt. Aan die 
prent is goed te zien wat Rembrandt 
bij Rubens stoorde en waartegen  
hij zich afzet.

Hoe het die avond was gegaan
Rembrandt kon duidelijk niets be-
ginnen met een Christus van wie de 
fysieke schoonheid ook na de krui-
siging nog ongeschonden was. Zijn 
Christus is dan ook dood en krach-
teloos, en zijn lichaam weegt zwaar 
voor wie hem van het kruis afnemen. 
Hun gezichten tonen betrokkenheid 
en Rembrandts Johannes kijkt naar 
Christus op. Ook bij de omstanders 
zien we emoties, en de aanwezige 
oriëntaal met tulband suggereert 
Jeruzalem als plaats van handeling. 
Rembrandt wilde laten zien hoe  
hij dacht dat het die avond op de 
Kruisberg was gegaan, en hij be-
schrijft dat zo uitvoerig mogelijk, tot 
en met het oosterse tapijt waarop  
de dode Christus straks zal worden 
gelegd. Hij zet zich af tegen Rubens’ 
bewust tijdloze verbeelding van de 
kruisafname en wil juist het moment 
laten zien. Wij worden uitgenodigd 
ons voor te stellen hoe dat was.  
Ook zijn prent werd beroemd en is 
nog vaak herdrukt. Toch stelt ook  
zij teleur.    

Ruim twintig jaar later, in 1654, 
pakt Rembrandt het onderwerp  
van de kruisafname nog eens op.  
En dan, durf ik wel te zeggen, blijkt 
dat alleen wie zelf ontroerd werd 
kan ontroeren. Dat had Rubens ook 
wel geleerd, en iedereen met een 
beetje scholing wist ook dat de 
Romeinse dichter Horatius iets van 
die strekking had gezegd, maar bij 
Rembrandt lijkt het inmiddels wer-
kelijkheid geworden. Er is geen pro-
gramma, zoals bij Rubens, en ook de 
eigen historiserende fratsen zijn nu 
overboord gezet. Rembrandt stelt 
zich voor hoe het voor de vrienden 
en volgelingen van Christus moet 
zijn geweest, die avond, en dat is 

Van Gogh keek met  
bewondering naar  
wat Rubens kon, maar 
besefte ook dat het niets 
voor hem betekende.  
Met Rembrandt lag  
dat anders
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wat hij ons laat zien. Dat hulpeloze 
lichaam, zo gewoon en sterfelijk.  
Het gewicht daarvan, en de sterke 
schouders die het dragen. De uitge-
strekte hand van de man die te laag 
staat om Christus’ hoofd te kunnen 
ondersteunen. De oude man die het 
laken op de draagbaar schikt, zodat 
de dode goed zal liggen. De spijker 
in de voet van Christus links, de uit-

gestrekte hand als in een schijnwer-
per rechts. Het zwart van de nacht 
eromheen.   

Rembrandt heeft inmiddels geen 
tulband en geen oosters tapijt meer 
nodig. Wat hij met ons deelt, gaat 
over ons. En wat hij ons laat zien, 
gebeurt telkens opnieuw. Voorbij is 
de tijd waarin Rembrandt zijn vrouw 
portretteerde met fruit en bloemen 
op haar hoofd of zichzelf uitdoste 
als vaandrig. Het haantje en de hen, 
dat is geweest. 

Wat ik hier nu doe, is volstrekt  
uit de mode – want ik schrijf over 
kunstbeleving en breek een lans voor 
wat vroeger wel als de tweedelige 
Rembrandt werd omschreven. 
Daarbij werd de jonge Rembrandt 
gekarakteriseerd als een uitwendige, 
briljante herrieschopper, en de late 
als inwendig, als een man die wist  
te communiceren wat er in hem  
omging en wat het leven hem had 
geleerd. Op die interpretatie kan het 
een en ander worden afgedongen, 
ik weet het. Maar als we goed kijken 
en durven beleven wat we zien, zit  
er misschien toch een kern van 
waarheid in. 

Peter Hecht is oud-bestuurslid van de 

Vereniging Rembrandt en emeritus 

hoogleraar aan de Universiteit Utrecht

Kruisafname bij fakkellicht
Rembrandt
1654. Ets en drogenaald,  
21 x 16,2 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM
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ANNE VAN DEN DOOL

Hoop
 voor ons 
brein

In tijden waarin we ons steeds minder 
gemakkelijk kunnen concentreren, 
biedt ‘Visual Thinking Strategies’  
uitkomst. Deze intensieve manier van 
kijken naar kunst zorgt ervoor dat je 
meer ziet dan je voor mogelijk hield. 
Dat ervoeren ook enkele Rembrandt
leden die zich een ochtend lang lieten 
meevoeren door de zalen van het 
Rijksmuseum.

Op zaterdagochtend om negen  
uur hebben zich al aardig wat be-
zoekers voor de ingang van het 
Rijksmuseum verzameld. Het is ook 
de plek waar een select gezelschap 
van  Rem brandtleden bijeenkomt 
voor een bijzondere rondleiding: een 
kennismaking met Visual Thinking 
Strategies.

Deze methode werd oorspronkelijk 
ontwikkeld om mensen met weinig 
ervaring op het gebied van kunst 
langer en intensiever naar een werk te 
laten kijken, legt begeleider René ter 
Horst in het atrium van het museum 
uit. Als neuropsycholoog en kunst-
therapeut zocht hij al een groot deel 
van zijn carrière naar manieren om 
kunst in te zetten bij het herstel van 
patiënten met hersenschade. Sinds 
jaar en dag ging hij graag met 
patiën ten naar musea: hij had het 
gevoel dat ze daarvan opknapten. 
Toen ontmoette hij tijdens een vlucht 
naar een congres in de Verenigde Sta-
ten een vrouw die met haar patiënten 
naar kunst keek volgens de methode 

van Visual Thinking Strategies.  
‘Ik hoorde de term voor het eerst,’ 
herinnert Ter Horst zich. ‘Toen ik 
haar verhalen hoorde, dacht ik:  
dat is precies wat ik ook met mijn  
patiënten doe.’

Mentaal flexibeler
Hij besloot zich verder in deze me-
thode te gaan verdiepen. Algauw 
stuitte hij op veelbelovende onder-
zoeken, die vertelden dat op deze 
manier naar kunst kijken niet alleen 
patiënten met hersenletsel mentaal 
flexibeler maakt, maar ook bij andere 
doelgroepen spectaculaire resultaten 
oplevert. Zo zorgden schoolbezoeken 
aan musea, vormgegeven volgens 
deze methode, voor significante 
 verbeteringen in de lees- en schrijf-
vaardigheid van de kinderen. 

‘En niet alleen dat,’ voegt Ter Horst 
toe. ‘De scholieren liepen ook minder 
vaak in zeven sloten tegelijk. Ze leer-
den zaken eerst van meerdere kanten 
te bekijken voordat ze problematische 
situaties opzochten. Door de dynami-
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Niet spieken
Op dit vroege tijdstip zijn de zalen 
nog vrijwel leeg. En dat is maar goed 
ook, want wie met Ter Horst op stap 
gaat, blijft zelden korter dan een 
kwartier voor een kunstwerk staan. 
De rondleiding start op de minimaal 
verlichte afdeling Middeleeuwen op 
de begane grond. De groep verzamelt 
zich voor een afbeelding van een 
vrouw in een uitbundig gewaad, de 
vingers van haar rechterhand elegant 
gevouwen rondom een gouden vat 
met deksel.

‘Wat gebeurt er op dit schilderij?’ 
is Ter Horsts eerste vraag. Op het 
bordje spieken voor de titel van het 
kunstwerk, de naam van de maker, 
datering of verdere informatie is 
 verboden, waarschuwt hij direct.  
Na een korte stilte komt de groep op 
gang. Verschillende Rembrandtleden 
wijzen op de wat afstandelijke ge-
zichtsuitdrukking van de vrouw, 
haar rijk gedecoreerde gewaad en 
het net-niet-kloppende perspectief 
van de marmeren trap waarop haar 

sche wisselwerking tussen waar-
nemen en denken wordt bij Visual 
Thinking Strategies het kritisch- 
analytisch oordeelsvermogen 
 ge stimuleerd.’

Dat oordeelsvermogen kan op 
veel momenten van pas komen. In de 
zorg worden steeds meer patiënten 
verkeerd gediagnosticeerd, weet  
Ter Horst. Het medisch systeem 
raakt steeds verder overbelast, waar-
door artsen minder tijd hebben om 
goed te bekijken wat er met een  
patiënt aan de hand is. Daarom is 
op gerenommeerde universiteiten als 
Yale en Harvard onderwijs in Visual 
Thinking Strategies inmiddels ver-
plichte kost. 

Op deze ochtend heeft de Ver-
eniging Rembrandt een achttal leden 
met verschillende achtergronden 
verzameld, onder wie enkelen met 
een medische achtergrond. Zelf geeft 
Ter Horst inmiddels niet meer alleen 
rondleidingen aan professionals uit 
de zorg, maar ook aan mensen uit 
het onderwijs en de museumwereld. 

voeten rusten. Ter Horst knikt, para-
fraseert, stelt af en toe een vraag ter 
verduidelijking, geeft een volgende 
aanwezige het woord.

‘Hoe beviel dit?’ vraagt hij na af-
loop van deze eerste ronde. De groep 
is enthousiast: deelnemers laten 
weten details te hebben opgemerkt 
die ze zonder deze begeleiding nooit 
hadden gezien. ‘Ik probeer jullie ant-
woorden zo neutraal mogelijk aan 
jullie terug te geven,’ licht Ter Horst 
toe. ‘Bij Visual Thinking Strategies is 
geen enkel antwoord goed of fout. 
Het belangrijkste is dat iedereen zich 
gehoord voelt.’

Stad in de sneeuw
De reis gaat verder naar de eerste 
etage, naar de 19de eeuw. Van Gogh, 
Mauve en Weissenbruch moeten 
vandaag even wachten op aandacht. 
Ditmaal verzamelt de groep zich voor 
een winters stadsgezicht, waarop 
 figuren in donkere winterjassen als 
vluchtige vegen aan de kijker voor-
bijtrekken. Opnieuw vraagt Ter Horst 

Visual Thinking 
 Strategies in het 
 Rijksmuseum, met 
links René ter Horst.
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een binnenplaats in Oostenrijk, waar 
de man nog een globe boven het 
hoofd droeg, als ware hij een Atlas 
die de zorgen van de wereld op zijn 
schouders moest dragen. Bij nader 
inzien bleek het echter om een bac-
chant te gaan, wat te zien is aan de 
panfluit en aan de wijnranken die 
aan de stam tussen zijn voeten 
 ontspruiten. Opvallend genoeg zijn 
het exact die twee interpretaties die 
om voorrang strijden in de groep, 
waarin niet iedereen bekend is met 
de context. Het laat zien hoe geza-
menlijk voortborduren op elkaars 
 indrukken tot zinvolle interpretaties 
kan leiden, stelt ook Ter Horst vast. 

De reis eindigt voor een meters-
breed stilleven, met een overdaad 
aan voorwerpen die naar alle zintui-
gen verwijzen – van een omgevallen 
mand met appels en pruimen tot 
naast elkaar opgestelde muziek-
instrumenten. Als vanzelf kruipt de 
groep dichterbij, steeds nieuwsgie-
riger naar de details van dit stilleven 
met zijn memento mori-verwijzingen. 
Het is het slot van een rijke ochtend. 
‘Deze methode vraagt om aandacht, 
in een tijd waarin we ons steeds 
minder gemakkelijk kunnen concen-
treren,’ vertelt Ter Horst ter afsluiting. 
‘Mensen worden aangemoedigd 
hun hoofd te gebruiken en niet hun 
gevoel, waar het bij kunstbeschou-
wing meestal om draait. Dat kunst 
kijken minstens zo heilzaam kan  
zijn voor ons brein, is nog maar bij 
relatief weinig mensen bekend. 
Gelukkig gaat kunst in de samenle-
ving steeds meer leven, waardoor 
musea populairder worden. Dat 
geeft hoop voor ons brein.’ 

Anne van den Dool is freelance  

cultureel journaliste

Visual Thinking Strategies in museumland

Visual Thinking Strategies wordt al in enkele Nederlandse musea ingezet. 
Pauline Kintz van het Rijksmuseum vertelt: ‘Op onze afdeling Educatie 
maken we altijd rondleidingen die aansluiten bij de doelgroep. Voor families 
met kinderen heb je een ander product nodig dan voor schoolklassen, 
 bijvoorbeeld. De inhoud verschilt niet zozeer, maar de aanpak wel degelijk. 
We werken bijvoorbeeld met muziek, laten mensen tekenen of nemen een 
quiz af. Zo zoeken we altijd de beste middelen om de doelgroep te raken. 
Binnen sommige van die programma’s speelt Visual Thinking Strategies 
een rol – met name wanneer het niet gaat om het vergaren van kennis, 
maar om het leren vertrouwen op je eigen ogen. We hebben bijvoorbeeld 
een programma speciaal voor studenten geneeskunde, om ze te leren hoe je 
kunt kijken zonder eerst een oordeel te vellen. We vragen ze ook houdingen 
van beelden na te doen, om ze te leren zich in te leven in een ander. 

We zetten Visual Thinking Strategies ook in tijdens rondleidingen voor 
mensen met dementie. Wij willen ze een ervaring bieden waarbij het weg-
vallen van hun herinneringen ze niet belemmert. Het is bijzonder om te zien 
welke herinneringen kijken naar kunst bij hen naar boven haalt. Het mooie 
van puur kijken is dat iedereen het kan, welke achtergrond je ook hebt. 
Daardoor voelen mensen zich veilig.’

wat dit schilderij ons kan vertellen. 
Associaties over de mogelijke ver-
houdingen tussen de verschillende 
figuren en hun gevoelens als inwoners 
van een grote, gure stad rijgen zich 
nog makkelijker aaneen dan tijdens 
de eerste kijksessie. 

‘Welke opmerking van een  
andere aanwezige tijdens deze  
bespreking heeft je blik verruimd?’ 
vraagt Ter Horst. De antwoorden  
– verrassende inzichten over compo-
sitie, kleurgebruik en schilderstijl – 
maken duidelijk hoe groot de ver-
schillen in de observaties van de 
aanwezige kijkers zijn. Waar de  
één de in het zwart gehulde vrouw-
figuur links van het midden van  
het schilderij als de centrale figuur 
beschouwt, is dat voor de ander 
overduidelijk de in bont geklede 
dame met voile op de voorgrond.  
De gebuk te pose van een vrouw op 
de achtergrond wordt door de één 
geïnterpreteerd als een poging om 
een steentje uit haar schoen te  
vissen, terwijl de ander denkt aan 
het tillen van zware bagage.

De methode van Visual Thinking 
Strategies kent vijf fasen van kijken, 
legt Ter Horst uit. In de eerste fase 
associeert de kijker zonder duidelijke 
structuur; in volgende fases ontstaat 
richting door meer inzichten in en 
achtergrondkennis over het werk. 
Wie in een volgende fase komt, ziet 
steeds meer details en relaties tussen 
de verschillende componenten van 
de kunst. Een kunsthistoricus stapt 
vaak op een hoger niveau in, maar 
kan nog steeds veel van de werkwijze 
leren, benadrukt hij.

Vraag om aandacht
Het is tijd voor een grotere uitdaging: 
een sculptuur. In een langgerekte 
slinger bestijgt het gezelschap de 
trap naar de volgende verdieping. 
‘We gaan naar Adriaen,’ fluistert 
een van de deelnemers enthousiast. 
Ze krijgt gelijk: het is tijd voor de 
bronzen naaktfiguur die het Rijks-
museum in 2014 met een grote bij-
drage van de Vereniging Rembrandt 
aankocht. Het is een werk van 
Adriaen de Vries, aangetroffen op 
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Er zijn kunsthistorici die hun grootste genoegen 
ontlenen aan stil met hun werk bezig zijn. 
Anderen daarentegen worden telkens door elkaar 
geschud door kunst. Dan klinkt een onversneden 
‘wauw!’ en moet iedereen komen kijken. Ik heb 
mijn hele leven tot de tweede categorie behoord.

Een van mijn grote wauw-ervaringen dank ik aan 
collega Gerard Lemmens; zo’n zeventig jaar geleden 
stonden we samen in een geheel vernieuwd Nijmeegs 
stadhuis voor een even monumentaal als ontroerend 
schilderij. Een ruisende voorstelling van Maria knie-
lend op de wolken. De Moeder Gods wordt door haar 
zoon Jezus de kroon van hemelkoningin opgezet. 
Heiligen knielen aan weerszijden en engelen musiceren 
om het geheel nog meer luister bij te zetten. In het 
gouden centrum van de hemel spelen cherubijnen, 
zoals zulke engeltjes met alleen vleugels en bolle 
toeten worden genoemd. Voor een vroeg-Italiaans 
schilderij op paneel zijn de afmetingen van bijna 
99,8 x 236,5 centimeter enorm groot en daardoor 
alleen al is deze Kroning van Maria overweldigend. 
Maar het is ook de iconografie.

Normaal zijn voor een verbeelding van zo’n Kroning 
de figuren van Jezus en Maria frontaal naast elkaar 
gezeten in een weliswaar plechtige maar ook saaie 
scène. Hier echter knielt Maria namens de gelovigen 

voor Jezus, zij brengt hun gebeden op hun hoogste 
bestemming. De voorstelling heeft namelijk vermoede-
lijk gediend als een voorhangsel onder een altaarstuk, 
een zogeheten antependium. De meest spectaculaire 
van zulke kroningen is de al fresco schildering in de 
absis van de Dom van Spoleto uit het eind van de 
15de eeuw door het atelier van Filippino Lippi; ons 
schilderij is niet veel later tot stand gekomen.

Waar komt het vandaan? Uit de eetkamer van de 
chirurg Otto Lanz. Van eerdere plaatsen van herkomst 
is niets bekend. Na de dood van deze roemrijke collec-
tioneur bleek dat hij in zijn verzameldrift veel te ver 
was gegaan. Ongeveer 450 schilderijen – vrijwel de 
hele collectie – werden na zijn dood in 1935 aan het 
Rijksmuseum in bewaring gegeven. 

Toen de Tweede Wereldoorlog voorbij was, werd 
de Dienst voor Verspreide Rijkscollecties in het leven 
geroepen, die veel van de Lanz-collectie onderbracht 
bij diverse musea en ambassades. De Kroning van 
Maria werd echter geveild omdat de betreffende 
ambtenaren er geen raad mee wisten.

In 1951 kwam het schilderij gelukkig terecht in  
het hernieuwde stadhuis van Nijmegen om allure  
te geven aan de raadszaal. Maar toen daar nieuwe  
bestuurders van linkse snit de boventoon voerden, 
verdween de Kroning van Maria naar de kelder. Daar 
is ze gebleven tot vorig jaar. Nu neemt het schilderij 
een centrale plaats in bij de presentatie van de col-
lectie Jan van Heek in Kasteel Huis Bergh. Otto Lanz 
was nota bene ook adviseur van Van Heek bij het sa-
menstellen van diens collectie en zo komen de  
inspanningen van deze fanatieke verzamelaars  
mooi samen. Want het prachtige schilderij is nu  
niet meer een privépronkstuk in een eetkamer,  
maar te zien voor ons allemaal.  

Kroning van Maria
Siena
ca. 1500. Paneel,  
99,8 x 236,5 cm
KASTEEL HUIS BERGH, 

’S-HEERENBERG

Ogenblik 
PROF. DR. H.W. VAN OS
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Nederland vs Engeland
Met de spectaculaire aankoop van  
twee monumentale wandtapijten naar 
ontwerp van Willem van de Velde I 
(16111693) deed Het Scheepvaart
museum een van de grootste aankopen 
uit zijn geschiedenis. De tapijten ver

beelden de Slag bij Solebay van 7 juni 
1672. Een overwinning voor de vloot 
van de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden, vonden de Nederlanders. 
Maar daar dachten de Engelsen heel  
anders over.



De twee wandtapijten nemen ons mee naar het Ramp
jaar 1672. In dat jaar vielen Franse en Duitse troepen 
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden aan 
en terwijl de Fransen oprukten tot aan Utrecht, leek 
ook een aanval over zee ophanden. Luitenantadmiraal 
Michiel de Ruyter (16071676) werd door raadpen
sionaris Johan de Witt (16251672) met de vloot de 
Noordzee op gestuurd. Het was van het grootste belang 
dat De Ruyter wist te voorkomen dat een Frans eskader 
zich bij de Engelse oorlogsvloot zou kunnen voegen. 
Wanneer de gecombineerde vloot de kust van de 
Republiek zou bestoken of de havens zou blokkeren, 
zouden de gevolgen niet te overzien zijn.

HET TREFFEN BIJ SOLEBAY

De Ruyter kwam te laat om de samenkomst te kunnen 
voorkomen, maar wel slaagde hij erin de gecombineerde 
vloot te verrassen bij Solebay, een baai nabij de kust
plaats Southwold in het graafschap Suffolk. Op 7 juni 
troffen 75 Nederlandse en 93 geallieerde schepen elkaar 
in de zeeslag die het begin van de Derde Engelse Oorlog 
(16721674) op zee inluidde. Er werd door beide  
kampen hevig gevochten, maar een duidelijke winnaar 
was niet aan te wijzen. Aan Engelse zijde vielen meer 
slachtoffers, de Nederlanders verloren meer schepen. 
Beide vloten moesten terugkeren naar hun havens  
om opnieuw uitgerust te worden. Daarmee was een ge
combineerde EngelsFranse aanval over zee voorlopig 

afgewend en dat kan als een tactische overwinning  
aan Nederlandse zijde worden uitgelegd.

Maar ook de Engelse koning Charles II had alle 
reden een overwinning te claimen. Het laatste treffen 
met de Nederlandse vloot lag hem nog vers in het  
geheugen: in 1667 werd de Tweede Engelse Oorlog  
beslecht nadat De Ruyter een belangrijk deel van de 
Engelse vloot op de rivier de Medway bij Chatham in 
brand had gestoken en het vlaggenschip in triomf naar 
de Republiek had meegesleept. Deze persoonlijke  
nederlaag in de eigen wateren moest worden gewroken. 
Dat de Nederlandse aanval bij Solebay nu met succes 
was afgeslagen, gold als een grote overwinning. En die 
moest op passende wijze gevierd worden.

VOGELVLUCHTPERSPECTIEF

De tapijten van Het Scheepvaartmuseum laten met een 
ongekende mate van detail twee belangrijke momenten 
in de Slag bij Solebay zien. Op één ervan is de beslissende 
branderaanval op het Engelse vlaggenschip Royal James 
afgebeeld, het schip van de admiraal van het blauwe 
eskader. Sinds het begin van de zeeslag was dit schip 
een belangrijk doelwit voor de Nederlandse schepen. 
Jan van Brakel (ca. 16181690) en Isaac Sweers (1622
1673) beten zich met hun schepen stuk op het enorme 
vlaggenschip van de hertog van Sandwich. Uiteindelijk 
was het een branderschip dat het schip in lichterlaaie 
wist te zetten. Bij de aanval kwam de hertog om het 
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Het uitbranden van de Royal James
Thomas Poyntz naar Willem van de Velde I
ca. 1680-85. Wol en zijde, 330 x 457 cm 

De vloten stellen zich op in linie, klaar  
voor het gevecht 
Thomas Poyntz naar Willem van de Velde I
ca. 1680-85. Wol en zijde, 330 x 587 cm

Bijdrage: € 825.000, waarvan € 59.500 uit  
de Rembrandt UK Circle
HET SCHEEPVAARTMUSEUM, AMSTERDAM

Aangekocht in 2020 met steun van de Vereniging 

Rembrandt (mede dankzij haar Rembrandt UK Circle 

Fund), het Nationaal Aankoopfonds van het ministerie 

van OCW, het Mondriaan Fonds, de BankGiro  

Loterij, de Samenwerkende Maritieme Fondsen, de 

Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart 

Museum en Het Compagnie Fonds.

Links 
Het uitbranden van de Royal James (detail)
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leven en ging zijn schip verloren. Dit moment wordt 
op het tapijt linksonder treffend weergegeven: het 
schip brandt en de Nederlandse schepen hebben hun 
aandacht verlegd. Meer centraal is te zien hoe de 
Nederlandse en Engelse schepen elkaar in linie bestoken.

Het grootste tapijt, waarop te zien is hoe de vloten 
zich opstellen voor het gevecht, toont de twee linies 
vanuit vogelvluchtperspectief. Op de voorgrond zijn 
de drie geallieerde (EngelsFranse) eskaders duidelijk 
waarneembaar. Het blauwe eskader (herkenbaar aan 
de blauwe vlaggen) is aan de rechterzijde en het rode 
eskader is in het midden van de voorstelling afgebeeld. 
Een van de schepen voert naast de rode vlaggen een 
koninklijke vlag. Dit is het schip van de Engelse kroon
prins James (16331701), hertog van York en de latere 
koning James II, die de leiding had over de geallieerde 
vloot. Het witte eskader aan de linkerzijde wordt ge
vormd door de Franse schepen. De Nederlandse vloot 
is nog net waarneembaar aan de horizon. 

OORLOGSCORRESPONDENT

De tapijten vormen een belangrijke schakel in het werk 
van de zeeschilder Willem van de Velde I. Samen met 
zijn zoon Willem (16331707) vertrok hij uitgerekend 
in het jaar dat de Derde Engelse Oorlog uitbrak naar 
Engeland om te gaan werken voor de Engelse koning. 
Inmiddels waren vader en zoon uitgegroeid tot befaamde 
zeeschilders. Van de Velde I ontwikkelde een nieuw 

genre binnen de schilderkunst, dat van het penschilderij. 
Een penschilderij had het detail van een gravure, maar 
werd gemaakt op paneel of doek op het formaat van 
een schilderij. Dikwijls was Van de Velde I zelf aanwezig 
als de Nederlandse vloot slag leverde. Vanuit een klein 
zeilschip, een galjoot, maakte hij als een ware oorlogs
correspondent schetsen en aantekeningen die hij later 
in het kleinste detail uitwerkte tot grote penschilde
rijen. Zijn zoon specialiseerde zich daarentegen in 
grote en kleurrijke schilderijen met overweldigende 
scènes, die hij vaak baseerde op de tekeningen van 
zijn vader. 

Het ontwerp voor de wandtapijten maakte deel uit 
van de eerste grote opdracht die vader en zoon Van de 
Velde kregen van de Engelse koning. Hun werd gevraagd 
schilderijen te maken en in aansluiting op die opdracht 
zouden tapijten worden gemaakt. Van de Velde I was 
bij de Slag bij Solebay aanwezig geweest, maar hij was 
daarbij toeschouwer aan Nederlandse zijde. Van het 
verloop van de zeeslag vanuit Engels perspectief wist 
hij maar weinig. De Engelse kroonprins James hielp 
hem uit de brand. In de collectie van Museum Boijmans 
Van Beuningen bevindt zich een situatieschets waarin 
James zelf toelichting geeft op de posities van de  
verschillende Engelse schepen tijdens de zeeslag. In 
verschillende andere Nederlandse collecties, waaronder 
die van de Universiteitsbibliotheek in Leiden, zijn  
tekeningen opgenomen die duidelijk zijn gemaakt  

Situatieschets van de 
Slag bij Solebay op  
7 juni 1672 om twee uur 
’s middags
James Stuart en Willem  
van de Velde I
ca. 1675. Pen in bruine  
inkt, 19 x 29,8 cm
MUSEUM BOIJMANS VAN 

 BEUNINGEN, ROTTERDAM



als opmaat naar de wandtapijten. Op enkele van deze 
bladen staan aantekeningen door Van de Velde I die 
inzicht geven in het proces. Zo noteerde hij op één 
hiervan dat de tekening gebaseerd is op een naar het 
leven getekende voorstelling, maar dat hij hem ‘op 
hooger horisont’ had gesteld om hem geschikt te maken 
als voorbeeld voor de tapijten. 

De makers van de tapijten waren de Britse wevers 
Francis Poyntz (werkzaam ca. 166085) en Thomas 
Poyntz (werkzaam ca. 16751705). Waarschijnlijk waren 
zij familie, maar hun precieze relatie is nog onduidelijk. 
In eerste instantie zou Francis Poyntz de tapijten ver
vaardigen, maar hij overleed in 1685 en Thomas Poyntz 
nam de werkzaamheden over. Het is goed mogelijk dat 
zij al samen aan de tapijten hadden gewerkt – in welk 
jaar dit project van start ging moet nog verder worden 
onderzocht. Rond deze tijd werd waarschijnlijk een 
tweede set tapijten besteld als geschenk aan George 
Legge, 1e baron Dartmouth (16471691), die Thomas 
Poyntz volledig vervaardigde. De verworven tapijten 
zijn onderdeel van deze tweede set. De familiewapens 
van de baron en zijn echtgenote zijn midden boven in 
de randdecoratie  verwerkt; ook zijn de initialen van de 
Engelse koning James II te zien. Overigens bereikte deze 
set tapijten baron Dartmouth nooit. Nadat in 1688 de 
Engelse  ko ning James II was afgezet en de Nederlandse 
stadhouder Willem III en zijn Schotse vrouw Mary de 
Engelse troon hadden bestegen, raakte Legge uit de gratie.

ANDER PERSPECTIEF

De wandtapijten zijn een belangrijke aanvulling op de 
collectie van Het Scheepvaartmuseum en de Collectie 
Nederland. Ze tonen de zeeslag vanuit Engels perspec
tief en juist dat element ontbreekt vaak nog in ons beeld 
op de EngelsNederlandse strijd op zee in de tweede helft 
van de 17de eeuw. Het ontwerp en de productie van de 
tapijten was daarnaast een opvallende internationale 
samenwerking, waarbij de ‘Nederlandse’ ontwerpen 
werden uitgewerkt door Engelse wevers. Alle tapijten 
uit de twee series die door Francis en Thomas Poyntz 
geweven werden, zijn tegenwoordig onderdeel van 
Engelse en Amerikaanse museumcollecties, waarin ze 
op één uitzondering na overigens niet voor het publiek 
zijn te zien. De twee nu verworven tapijten waren de 
laatste die nog in particuliere handen waren. 

Sinds juni 2021 hangen de monumentale wandtapijten 
op hun nieuwe permanente plaats in Het Scheep vaar t
museum, in een eigen museumzaal. Vanaf 21 oktober  
zijn ze in de context van het brede oeuvre van de Van 
de Veldes te bezichtigen, want dan opent een grote 
tentoonstelling over de twee zeeschilders. Willem van  
de Velde & Zoon is vanaf 1 oktober 2021 te zien in Het 
Scheepvaartmuseum.    

Tim Streefkerk

Conservator kunstnijverheid en gebruiksvoorwerpen 

Het Scheepvaartmuseum
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De zeeslag bij  
Nieuwpoort in 1653
Willem van de Velde I
1654. Penschilderij, 96 x 147 cm
HET SCHEEPVAARTMUSEUM, 

AMSTERDAM 
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‘Mijn liefde voor de oudheid is  
begonnen in het Rijksmuseum van 
Oudheden. Mijn moeder kan nóg 
vertellen hoe ik daar als klein meisje 
eindeloos stond te staren naar de 
Egyptische mummies. Ik begreep 
toen al dat het om heel oude voor-
werpen ging, en ben daar nog altijd 
door gefascineerd. Tijdens mijn studie 
kunstgeschiedenis in Nijmegen is 
daar de bewondering voor de Grieken 
en Romeinen bij gekomen. Ik heb 
meegeholpen bij opgravingen in 
Rome en in Luxor en werd altijd heel 
blij als ik een duizenden jaren oude 
scherf of kraal in mijn handen had. 
Dat maakt het verleden tastbaar.

In het Allard Pierson springt dit 
beeld van Aphrodite er onmiddellijk 
uit. Ik heb er ook een poster van bij 

mijn bureau hangen. Aphrodite lijkt 
net uit de zee te zijn gestapt waaruit 
zij geboren is. Haar gewaad kleeft 
aan haar huid en je ziet details als 
haar navel, maar het is net verhullend 
genoeg om wat aan de verbeelding 
over te laten. Dat ze haar hoofd en 
armen mist stoort me niet, integen-
deel, daardoor gaat je aandacht 
juist naar het lichaam en de verfijnde 
plooival. Haar pose is ook mooi  
gedaan, ze leunt bijna nonchalant 
op haar linkerbeen.

Dit is een Romeinse kopie van  
een Grieks beeld van Kallimachos  
uit de 5de eeuw voor Christus. De 
beeldhouwer moest verschillende 
lagen stof in steen weergeven en kon 
daarbij geen fouten maken. Wie was 
hij, waarom kopieerde hij juist dit 

beeld en hoeveel uren heeft hij hierin 
zitten? Ik probeer altijd het persoon-
lijke verhaal achter zo’n kunstwerk  
te vinden.

Zoals ik zelf door mijn ouders  
ben meegenomen naar musea hoop 
ik later ook mijn kinderen mee naar 
musea te nemen, zodat zij zich kun-
nen verwonderen. Des te mooier als 
dat kan bij kunstwerken die hier 
dankzij de Vereniging Rembrandt zijn 
gekomen!’

Aphrodite
Naar Kallimachos
50-25 v. Chr. Marmer, H 136,4 cm
ALLARD PIERSON, AMSTERDAM

Aangekocht in 1975 met steun van  
de Vereniging Rembrandt.

Ruim 16.000 leden telt de 
Vereniging Rembrandt. Een van 
hen is Vibeke Berens (29 jaar), 
 directiesecretaresse bij de 
Vereniging Rembrandt en lid 
sinds 2019. In dit Bulletin vertelt 
zij over een werk dat zij in haar 
hart draagt.

       Vibekes  
  Rembrandt    
     is Aphrodite



‘Ons bestuur, in samenwerking met den hoofddirecteur 
van het Ryksmuseum, doet ernstige pogingen om 
twee albasten figuren (pleurants), waarvan één van 
de hand van den beroemden Nederlandschen beeld
houwer Claus Sluter (gest. 1406) en het andere van 
zyn leerling en neef Claes van de Werve, afkomstig 
van de beroemde grafmonumenten respectievelijk 
van Filips den Stoute en Jan zonder Vrees te Dijon, 
voor het Ryksmuseum te verwerven.’ Zo begint een 
vertrouwelijke brief die op 25 juli 1939 door de toen
malige voorzitter van de Vereniging Rembrandt, Ernst 
Heldring, werd verstuurd naar ‘ettelyke kunstvrienden’ 
– een klein aantal vermogende en kunstminnende 
Nederlanders – met het verzoek om financiële steun.

Eerder dat jaar was Frederik SchmidtDegener, de 
hoofddirecteur van het Rijksmuseum, ter ore gekomen 
dat uit een Amerikaanse verzameling twee albasten 
rouwfiguurtjes van de praalgraven van de hertogen 
van Bourgondië op de markt zouden komen en dat 
het museum de kans kreeg deze te verwerven voor 
een bedrag dat rond de 70.000 dollar lag. Schmidt
Degener zag hierin een kans om aan het einde van 
zijn loopbaan een oude wens in vervulling te laten 
gaan: de verwerving van een beeld van Claus (‘Claes’) 
Sluter (ca. 1350/601406), de uit Haarlem afkomstige 
hofbeeldhouwer van hertog Filips de Stoute van 
Bour gondië. Zoals gewoonlijk was geld het grote 
 probleem, en al helemaal in deze periode van econo
mische  depressie en wereldwijde politieke onrust. 

Met een voortrekkersrol voor de Vereniging 
Rembrandt, die ‘een zoo ruim mogelyke bydrage à 
fonds perdu voor de verwezenlyking van deze eenige 
kans’ reserveerde, werden alle beschikbare gelden 
bijeengeschraapt. Zelfs de collectebussen van de 
Vereniging die in het museum hingen werden tussen
tijds geleegd, iets wat nog ruim 400 gulden opleverde. 
Het mocht allemaal niet baten: uiteindelijk moest 
SchmidtDegener met lede ogen toezien hoe de twee 
grafbeeldjes van Sluter en zijn naaste medewerker 
De Werve in 1940 in het Cleveland Museum of Art 
belandden. Verwarring rond een toezegging van een 
weldoener en de dreigende wereldoorlog hadden  
uiteindelijk roet in het eten gegooid. 

EEN UITZONDERLIJKE CALVARIE

De verrassing was groot toen zich vorig jaar een 
 mogelijkheid voordeed om deze gemiste kans alsnog 
enigszins goed te maken. In het voorjaar van 2020 
werd een uitzonderlijke beeldengroep aan het Rijks
museum aangeboden die onmiskenbaar uit de directe 
artistieke ambiance van Claus Sluter in Dijon leek te 
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Claus Sluter 
eindelijk in 
Nederland

De ontdekking 
van een zeldzame, 

nagenoeg gave, 
Bourgondische 
Calvarie bij een 
kunsthandel in 

München leidde tot 
opwinding in het 

Rijksmuseum. Zeker 
toen de overtuiging 
groeide dat dit een 
werk van de grote 

beeldhouwer Claus 
Sluter moest zijn. 

Frits Scholten over 
een gemiste kans 
en een geslaagde 

aankoop.

Rouwfiguur van het 
praalgraf van Philips 
de Stoute, hertog van 
Bourgondië (1364-1404) 
Claus Sluter en Claus de 
Werve 
1404-10. Albast, H 41,7 cm
CLEVELAND MUSEUM OF ART

Aangekocht in 1940 uit het 
J. H. Wade Fund.
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Calvarie
Claus Sluter, toegeschreven aan
ca. 1390-1400. Buxushout, H 57 cm 
Bijdrage: € 350.000, waarvan 
€ 35.000 uit het Themafonds 
Beeldhouwkunst en € 25.000 uit  
het Schoufour-Martin Fonds
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Aangekocht in 2021 met steun van de 

Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar 

Themafonds Beeldhouwkunst en haar 

Schoufour-Martin Fonds), het Mondriaan 

Fonds, en via het Rijksmuseum Fonds: de 

heer H.B. van der Ven en een anonieme 

schenker. 



stammen: een Calvarie, nagenoeg geheel gesneden uit 
één blok van het kostbare buxushout. Het is een ont
roerend tafereel van slechts 57 centimeter hoog, dat 
Christus laat zien, genageld aan een kruis in de vorm 
van een naturalistische boom die licht om zijn eigen 
as is gedraaid en iets achterover helt. Het is de arbor 
crucis die volgens de traditie was gegroeid uit een twijg 
van de Boom des Levens in de Hof van Eden, geplant 
door Seth op het graf van zijn vader Adam. Omdat 
buxushout in de middeleeuwen ook met het hout van 
Christus’ kruis werd geassocieerd, vallen in deze Calvarie 
materiaal en voorstelling als het ware subtiel samen. 

Aan weerszijden van de stam staan de bedroefde 
Maria en Johannes de Evangelist op een zeskantig 
voetstuk, gehuld in mantels met zware, volle plooien. 
Halverwege zweeft een engel, gekleed als misdienaar, 
die oorspronkelijk een miskelk vasthield om het bloed 
van Christus op te vangen. Om de boomstam groeit 
een wijnrank, eveneens een verwijzing naar het mis
offer. Christus zelf draagt een bijzondere helmvormige 
doornenkroon. Een iconografisch unicum in de beeld
houwkunst is de scène in de holte onder de boom, 
waarin een leeuwin haar welpen verzorgt. Dat tafereel 
gaat terug op het middeleeuwse idee dat leeuwen na hun 
geboorte drie dagen dood blijven om pas door het likken 
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Detail met Maria

Detail met  
leeuwin en  
welpen
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en brullen van hun ouders tot leven te worden gewekt. 
Het staat symbool voor de drie dagen die Christus in 
het graf lag voor zijn wederopstanding.

SLUTER?

Na uitvoerige studie van de Calvarie – de eigenaar gaf 
ons tijdens de coronaperiode alle gelegenheid het stuk 
langdurig te onderzoeken – groeide het besef dat dit 
bijzondere sculpturale kleinood een werk van Claus 
Sluter zelf moest zijn of althans uit zijn atelier moest 
stammen en direct onder zijn leiding was vervaardigd. 
Talrijke sterke stilistische parallellen met Sluters drie 
hoofdwerken in Dijon (het praalgraf voor Filips de 
Stoute, de levensgrote beelden van hem en zijn vrouw 
aan het portaal van de kloosterkerk in Champmol en 
de beroemde, zogenaamde Mozesput aldaar), maar 
ook de zo vernuftige iconografie, het nadrukkelijk 
 naturalisme en de C14datering van het buxushout 
(diep in de 14de eeuw) sloten uit dat hier een getalen
teerde navolger van Sluter aan het werk was geweest. 
Steun voor de toeschrijving van een achttal kenners in 
en buiten het museum maakte de case rond.1 Voor het 
eerst kon aan het kleine, maar monumentale oeuvre van 
Claus Sluter een geheel nieuw facet worden toege
voegd: dat van de beeldsnijkunst in hout en op klein 
formaat. Zo markeert deze Calvarie het indrukwek
kende openingsakkoord van een traditie die vooral in 
de 15de en vroege 16de eeuw in de Lage Landen tot 
grote bloei zou komen, onder andere met gebedsnoten 
en andere devotiekunst in buxushout. 

SLUTER IN HET RIJKSMUSEUM

Dat SchmidtDegener zich in 1939 zo had beijverd  
om een werk van Claus Sluter in het Rijksmuseum te 
krijgen, was niet zonder reden. Voor hem, en voor de 
kunsthistorici van een generatie eerder, stond deze 
grote Nederlandse beeldhouwer voor het begin van 
een radicaal nieuw naturalisme in de kunst. Die stijl
vernieuwing zou ruim twee eeuwen later culmineren 
in het werk van Rembrandt, zoals SchmidtDegener in 
1906 in een ambitieus artikel getiteld ‘Rembrandt, Claus 
Sluter et Jean van Eyck’ al had betoogd. Tekenend is 
ook dat hij kort nadat hij in 1922 was aangetreden als 
hoofddirecteur van het Rijksmuseum een levensgroot 
gipsafgietsel van Sluters Mozesput bestelde. Het gevaarte 
werd opgesteld in de Voorhal van het museum, in een 

rechte lijn met de Nachtwacht aan de andere zijde van 
de Eregalerij. De vaderlandse kunstgeschiedenis werd 
zo door hem in één groots museaal gebaar samengevat. 

Die reputatie van Claus Sluter, als Hollands beeld
houwer van internationaal formaat, was in de tweede 
helft van de 19de eeuw rap gegroeid en leidde er ook toe 
dat hem een hoofdrol werd toebedeeld in het decoratie
programma van het nieuwe Rijksmuseum van architect 
Cuypers. Maar liefst vier keer is hij vertegenwoordigd 
in de versieringen van het gebouw. We vinden hem te 
midden van een schare andere prominente kunstenaars 
in het reliëf boven de onderdoorrit aan de voorzijde,  
in een groot tegeltableau op de zuidgevel, in een schil
dering in de Eregalerij en ten slotte, als belichaming 
van de middeleeuwse beeldhouwkunst, in een gebrand
schilderd raam in de Voorhal (met de foute voornaam 
Jan eronder). 

Vanzelfsprekend werd het steeds als een groot 
gemis gevoeld dat er geen origineel werk van Claus 
Sluter in het museum te zien was. Dat zo’n tachtig jaar 
na SchmidtDegeners onfortuinlijke poging toch een 
prachtig werk van hem voor het Rijksmuseum kon wor
den verworven, is de vervulling van een langgekoesterde 
wens om de bloei van de BourgondischNederlandse 
beeldhouwkunst op het allerhoogste niveau te tonen. 
Niet met een gipsafgietsel, maar door een schitterend 
authentiek beeldhouwwerk, toegeschreven aan een 
van de grootste vernieuwers van de late gotiek.

Frits Scholten

Senior conservator beeldhouwkunst Rijksmuseum
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Voorhal van het 
 Rijksmuseum met een 
gipsafgietsel van de 
zogenaamde Mozesput 
van Claus Sluter uit  
Dijon, 1934. 

‘Jan Sluter’
William Francis Dixon
1884. Gebrandschilderd 
glas-in-loodraam,  
265 x 105 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM 

(VOORHAL) 

Noot

1. Met bijzondere dank 
aan prof. dr. Susie Nash, 
Courtauld Institute  
Londen, dr. Victor Schmidt, 
Universiteit Utrecht, prof. 
dr. Hugo van der Velden, 
Universiteit van Amsterdam, 
Guido de Werd, Keulen,  
en mijn Rijksmuseum- 
collega’s Friso Lammertse, 
Bieke van der Mark,  
Pieter Roelofs en  
dr. Matthias Ubl.
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Het interieur van de Aubette in Straatsburg geldt als 
een van de grote kunstwerken van de avantgarde uit 
het begin van de 20ste eeuw. In februari 1928 vond de 
feestelijke opening plaats van dit moderne amusements
complex met cafés, bars, restaurants, een bioscoop en 
danszalen. Kunstenaars ontwierpen de interieurs. Theo 
van Doesburg was hiervoor in 1926 door het kunste
naarsechtpaar Sophie Taeuber en Hans Arp benaderd 

en trok meteen de belangrijkste ruimtes naar zich toe, 
zoals de Cinédancing. Het was een uitgelezen kans voor 
Van Doesburg om zelfstandig zijn interieurideeën vorm 
te geven en zich niet, zoals voorheen, in opdracht van 
een architect tot kleurstellingen of glasinloodramen 
te moeten beperken. 

Schilderkunst en architectuur zijn in de Aubette 
 ge lijkwaardig aan elkaar, iets wat Van Doesburg zo 
veelvuldig propageerde. Het interieurontwerp weer
spiegelt in die zin ook de door hem beoogde synthese 
van schilderkunst en architectuur door de kijker 
 letterlijk ín de schilderkunst te plaatsen in plaats van 
 ervoor. Met dia gonale vlakken en lijnen creëert hij een 
dynamisch geheel. Van Doesburg wil zijn bezoekers 
bovendien verleiden om zich van de ene naar de andere 
ruimte te verplaatsen en daarmee doorbreekt hij een 
meer statisch ruimtebegrip. Tegelijkertijd wil hij ze 
confronteren met de dynamische atmosfeer die door de 
oppervlakten wordt opgeroepen. Dat dit een belang
rijk project voor hem was, blijkt uit het feit dat hij in 

Op één uitzondering na zijn alle  
maquettes die Theo van Doesburg 
maakte verloren gegaan. Het ontwerp 
voor de wanden en het plafond van 
Café de l’Aubette Ciné-dancing uit 1926 
bleef dankzij zijn weduwe bewaard.  
Het Nieuwe Instituut in Rotterdam wist 
dit belangrijke werk aan te kopen.

Atelier Theo van Doesburg in 
Straatsburg met op de achterzijde 
het opschrift: ‘Atelier Aubette’, 
1926 (Archief Theo en Nelly van 
Doesburg, RKD) 

Dansen in een Van Doesburg



1928 – kort na oplevering – een themanummer aan de 
Aubette wijdt in zijn tijdschrift De Stijl. De Aubette en 
de danszaal van Van Doesburg zijn overigens nog 
steeds te bezoeken. 

WERKMODEL

Het ontwerp voor de Cinédancing oogt bij een eerste 
blik als een tweedimensionaal kunstwerk, maar blijkt 
bij nadere beschouwing een architectuurmaquette van 
het plafond en drie wanden te zijn. Het is een gouache 
op karton, opgezet als een architectuurtekening. Van 
Doesburg bracht in het karton snedes aan, zodat hij de 
wanden kon buigen. Zo kon hij de ruimtelijke werking 
van zijn ontwerp toetsen. Plafond en wanden van dit 
model zijn in gevouwen toestand aan de buitenzijde 
zichtbaar en niet, zoals gebruikelijk bij architectuur
maquettes, aan de binnenzijde. Het is een voorlopig 
ontwerp; in de definitieve versie zijn er verschuivingen 
van vlakken en kleuren doorgevoerd.

Het kleurenpalet met diverse tinten grijs, wit, zwart, 
groen, blauw, rood en geel is typerend voor De Stijl. In 
de vlakken zijn nummers aangebracht, bedoeld om de 
werklieden houvast te geven voor het construeren van 
de vlakken en het opbrengen van de kleuren. De num

NIEUWE AANWINST

Interieurmaquette voor de danssalon in de 
Aubette in Straatsburg
Theo van Doesburg
1926. Potlood en gouache op karton, 43 x 74,5 cm
Bijdrage: € 220.000, waarvan € 50.000 uit het Dura 
Kunstfonds en € 25.000 uit het A. Quist-Rütter Fonds
HET NIEUWE INSTITUUT, ROTTERDAM

Aangekocht in 2020 met steun van de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij haar Dura Kunstfonds en 
haar A. Quist-Rütter Fonds) en het Mondriaan Fonds, 
met dank aan Galerie Gmurzynska.
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merreeksen lopen steeds van linksboven naar rechts
onder, zij het niet consequent op dezelfde wijze aan
gebracht. In de collectie van Het Nieuwe Instituut 
bevinden zich reeds diverse, niet ingekleurde, studies 
van de wanden met vlakken en nummering. De goua
cheverf is zorgvuldig maar onregelmatig aangebracht, 
wat de maquette het karakter van een werkmodel geeft. 
Niet voor niets staat het pontificaal op de tekentafel in 
Van Doesburgs tijdelijke werkruimte in Straatsburg. 

HERKOMST

Nelly van Doesburg heeft de maquette lange tijd  
bewaard. Andere maquettes van Van Doesburg  
waren al verloren gegaan op het moment dat uitgever  
D.W. Bloemena dit ontwerp in de jaren vijftig van haar 
kocht. Waarschijnlijk heeft Nelly het als een schilderij 
ge presenteerd. Zij was een groot promotor van Van 
Doesburg als avantgardekunstenaar en van zijn schil
derkunst. Onbekend is of zij zelf de lijm in de  snedes 
van het karton, die onlangs door een restaurator werd 
aangetroffen, heeft aangebracht. Dit is waarschijnlijk 
gedaan met als doel de voorstelling vlak te maken. 

De moeder van de huidige eigenares van Galerie 
Gmurzynska kocht het werk in 1980 van de weduwe 
van D.W. Bloemena (19241975). Hij was directeur  
van uitgeverij Meulenhoff, die in 1956 de handelseditie  
uitgaf van H.L.C. Jaffés proefschrift De Stijl 1917-1931: 
The Dutch contribution to modern art. Jaffé op zijn beurt 
onderhield nauwe banden met de weduwe van Theo 
van Doesburg. ‘Bij het werken aan dit proefschrift wist 
ik mij bovenal verplicht jegens de nog levende leden 

van “De Stijl”, die mij steeds hun volle medewerking 
hebben gegeven, waarvoor ik hen op deze plaats wil 
danken; met name Mevrouw P. van Doesburg, die mij 
de beschikking gaf over al het materiaal, dat zij in haar 
huis te Meudon beheert’, vermeldt de uitgever op de 
achterflap van deze publicatie.

Het Nieuwe Instituut kocht het ontwerp van Galerie 
Gmurzynska in de overtuiging dat het in de Rijks
collectie voor Architectuur en Stedenbouw, waarin 
ontwerpprocessen en de ideeëngeschiedenis van de 
Nederlandse architectuur centraal staan, zijn oor
spronkelijke betekenis terugkrijgt. Het werk krijgt een 
plek tussen de schetsen en de definitieve ontwerpen 
die het Instituut al in beheer heeft en die onderdeel 
vormen van de omvangrijke en heel diverse Van 
Doesburgarchitectuurcollectie. Bekend zijn de fraai 
ingekleurde presentatietekeningen van de Aubette, 
die regelmatig in bruikleen worden gegeven aan grote 
internationale kunstmusea. Maar ook blauwdrukken 
en technische tekeningen van bijvoorbeeld ventilatie
roosters, die Van Doesburgs werk als architect laten 
zien, maken er deel van uit. Het nu aangekochte werk 
is een hoogtepunt in deze collectie. Van Doesburg 
transformeerde een traditioneel opgezette architectuur
tekening met gouache op karton naar een maquette en 
als zodanig belichaamt dit werk de integratie van een 
tweedimensionaal en een driedimensionaal werk en 
van schilderkunst en architectuur.

Hetty Berens

Senior conservator Het Nieuwe Instituut
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De danssalon in de 
Aubette in Straatsburg

          Benieuwd 
naar de 3D-versie 
van Van Doesburgs 
ontwerp voor de 
danssalon in de 
Aubette? 
Achter in dit Bulletin 
vindt u een afbeel-
ding waarmee u de 
 maquette zelf kunt 
vouwen. 
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Denkraam
WIM PIJBES

Veerkracht 
vinden

Plafond in Museo 
Bagatti Valsecchi  
in Milaan (foto van  
de auteur, 2021)

Beduusd door schoonheid uit een ver verleden stond ik, tollend 
op mijn benen, verdwaasd in de wijk Montenapoleone in Milaan. 
Hier was ik lang niet geweest. Ik was sowieso lang nergens  
anders geweest dan in Nederland. En daarom kwam alles uit 
dit bijna vergeten verre onbekende pardoes binnen, Italiaanse 
schoonheid vol op het orgel.

Voor mij is dat onweerstaanbaar, want alles komt hier samen: het 
fare una bella figura, het gespeeld achteloos over straat lopen in de 
veronderstelling dat de hele wereld naar jou kijkt, de etalages, de 
gebouwen, de kunst, alles. Het was weggezakt maar niet vergeten, 
en de hernieuwde kennismaking voelde aangenaam. Ik waande mij 
terug in het oude normaal en bezocht een van mijn favoriete musea, 
het kleine en weinig bekende Museo Bagatti Valsecchi. Meestal ben 
ik er de enige bezoeker, wat heerlijk is. Iedere keer valt hier wel iets 
nieuws te ontdekken, want alle vertrekken van dit museumhuis zijn rijk 
gevuld met Italiaanse schilderijen, meubels, tapijten, siervoorwerpen, 
zelfs hele tegelvloeren, hele wandbetimmeringen en antieke bouw-
fragmenten uit de 15de en 16de eeuw. Het enige wat ontbreekt zijn de 
bewoners, die hier tot 1974 woonden. Het huis werd met inhoud en 
al overgedragen aan de in dat jaar opgerichte Fondazione Bagatti 
Valsecchi, die het in 1994 openstelde voor het publiek.

Het overdonderende ensemble dat de broers Fausto en Giuseppe 
Bagatti Valsecchi hier vanaf de late 19de eeuw bijeenbrachten is nog 
volledig intact. Een tijdmachine in een van de mooiste museumhuizen 
ter wereld. Een perfecte locatie om mijn hongerige blik te temmen. 
Ook deze keer keer viel mijn oog op iets wat ik nog niet eerder had 
gespot: een prachtig plafond, geïnspireerd op dat van de 16de-
eeuwse labyrintkamer in het hertogelijk paleis in Mantua. Hoe had 
ik dit bij voorgaande bezoeken over het hoofd kunnen zien? Omringd 
door al het moois op ooghoogte was het omhoogkijken er bij vorige 
bezoeken kennelijk bij ingeschoten. Boven mij zie ik een duizeling-
wekkend labyrint en ontwaar ik tussen de lijnen een lange Latijnse 
tekst. Thuis zoek ik de vertaling van het laatste gedeelte in het hart 
van het labyrint: SIC ITUR PER ANGUSTA AD AUGUSTA. Vrij vertaald 
betekent dit dat we pas nadat de moeilijkheden zijn overwonnen, 
eer kunnen behalen. Ofwel: eerst het zuur, dan het zoet. Gelouterd 
door de overwonnen problemen van de pandemie, de zorgen en  
onzekerheden die nu grotendeels achter ons lijken, liet ik de strek-
king van deze tijdloze tekst op me inwerken. Ligt hier niet een van  
de essentiële waarden van kunst? Het vinden van veerkracht en  
vertrouwen op hoop in de toekomst? 

Wat rest is de vraag of die toekomst wel hetzelfde moet zijn als het 
oude normaal. Dat is de uitdaging die nu voor ons ligt en de invulling 
daarvan vraagt om visie en verbeelding. Beide zijn volop te vinden 
in onze musea; daar wordt immers het beste getoond wat onze  
beschaving heeft voortgebracht. Het is zoals de in april dit jaar over-
leden filantroop en verzamelaar Eli Broad al opmerkte: ‘Civilizations 
are not remembered by their business people, their bankers or  
lawyers. They’re remembered by their arts.’  



Vanonder zijn hoed kijkt Adriaen van 
de Venne ons zelfverzekerd, zelfs een 
beetje uitdagend aan. Zijn schilders
attributen heeft hij weggelaten. Hij 
presenteert zich dan ook niet als kun
stenaar, maar als welgesteld burger. 
De combinatie van molensteenkraag 
en de typische hoge hoed was tussen 
1615 en 1620 kort in de mode. Daarom 
wordt het schilderij omstreeks 161518 
gedateerd. Even daarvoor had Van de 
Venne zich gevestigd in Middelburg. 
De Zeeuwse hoofdstad, gelegen op  
de grens van de Noordelijke en de 
Zuidelijke Nederlanden, was toen een 
cultureel centrum en trok kunstenaars 
uit alle windstreken aan. Adriaen 
werd zelf geboren in Delft en kreeg 
zijn opleiding in Leiden. In 1614 wordt 
hij voor het eerst vermeld in de 
Middelburgse archieven. Dat jaar trad 
hij in het huwelijk met Elisabeth de 
Pours. Zijn vrouw was afkomstig uit 

een vooraanstaande Zeeuwse familie, 
wat hem zeker hielp bij het opbouwen 
van een netwerk in de hogere kringen. 
In combinatie met zijn grote talent 
werd hij hierdoor al snel de coming 
man van de Middelburgse schilder
school.

AMBITIE

Uit 1614 dateren ook zijn vroegst  
bekende werken, waaronder De zie len-
visserij. Deze politiekreligieuze alle
gorie, al sinds de 19de eeuw in het 
Rijksmuseum, staat bol van ambitie. 
De 25jarige kunstenaar wilde laten 
zien dat hij alle disciplines van het 
schildersvak beheerste. In de jaren 
daarna maakte hij meer van dergelijke 
veelomvattende voorstellingen met  
actuele of allegorische gebeurtenissen, 
vaak met portretten van tijdgenoten 
erin verwerkt. Maar hij schilderde ook 
kleinere landschappen met de seizoenen 

en een paar zelfstandige portretten. 
Zijn productie lag toen relatief laag  
en dat hing samen met de vergaande 
detaillering en zorgvuldige afwerking 
van zijn schilderijen. Het waren  
exclusieve producten, waarmee hij 
zich richtte op een kapitaalkrachtige 
klantenkring. Nadat hij rond 1625 naar 
Den Haag was verhuisd, ging Van de 
Venne zich specialiseren in  grisailles: 
schilderijen in de verschillende tonen 
van één kleur. Het waren snel geschil
derde en daardoor relatief goedkope 
producten, bestemd voor de vrije 
markt.

Dit zelfportret uit zijn Middel burgse 
tijd is nog heel precies geschilderd, 
met veel aandacht voor details. Dat 
het om de kunstenaar zelf gaat, blijkt 
onder andere uit een vergelijking met 
een gegraveerd zelfportret uit 1634. 
Hoewel hij daar bijna twintig jaar ouder 
is, vertoont de man in deze gravure  
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Klein formaat, 
grote zeggingskracht

Adriaen van de Venne (1589-1662) behoort niet tot de  
bekende namen uit de Hollandse 17de eeuw. Toch is hij te 
beschouwen als een van de meest  markante kunste naars -
persoonlijkheden uit die periode. Hij was een multitalent: 
schilder, dichter,  ontwerper van prenten en boekillustra-
ties. Uit zijn picturale en literaire werk treedt hij naar 
voren als een creatief, origineel en vooral ook humoris-
tisch mens. Dit voorjaar slaagde het Mauritshuis erin om 
het enige geschilderde zelfportret van deze bijzondere 
kunstenaar te verwerven. Genoeg reden voor een  nadere 
introductie.

Portret van Adriaen van de Venne 
Daniel van den Bremden naar Adriaen 
van de Venne
1634. Gravure, 11 x 7,7 cm 
KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG



dezelfde uiterlijke kenmerken als die 
in het schilderij, zoals de verdikking 
halverwege de brug van de neus. Van 
de Venne verstopte zijn eigen gezicht 
ook regelmatig in  andere voorstellin
gen. Zo staat hij links op de voorgrond 
van De zielenvisserij. Behalve door zijn 
gelaatstrekken verraadt de schilder 
zich doordat hij ons als enige recht 
aankijkt.

HERKOMST

Voor wie dit zelfportret werd  geschil  
derd, is helaas onbekend. Mogelijk  
was het bestemd voor eigen gebruik en 
hing rechts ervan het portret van zijn 
vrouw Elisabeth, zoals gebruikelijk  
bij pendantportretten van echtparen. 
Dat kan ook verklaren waarom de 
schilder het niet nodig vond het werk 
te signeren. De herkomstgeschiedenis 

vertoont een gapend gat tot aan het 
begin van de 20ste eeuw, toen het in 
bezit was van de befaamde Joodse  
verzamelaar Adolphe Schloss in Parijs. 
In de Tweede Wereldoorlog werd diens 
collectie door de nazi’s geroofd en 
meegenomen naar Duitsland. Na de 
oorlog werd het schilderij teruggege
ven aan de erfgenamen, die het in 1951 
lieten veilen. Kort daar  op verdween 
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NIEUWE AANWINST

Zelfportret 
Adriaen van de Venne 
ca. 1615-18. Olieverf op paneel, 
18,2 x 13,3 cm (hier op ware  
grootte afgebeeld)
Bijdrage: € 150.000, waarvan  
€ 50.000 uit het Themafonds  
17de-eeuwse schilderkunst
MAURITSHUIS, DEN HAAG

Aangekocht in 2021 met steun van de 

BankGiro Loterij, de Vereniging Rembrandt 

(mede dankzij haar Themafonds 17de-eeuwse 

schilderkunst) en de heer H.B. van der Ven.



het naar de Verenigde Staten, waar het 
al die jaren in particulier bezit bleef.

GEDROOMDE AANWINST

Het zelfportret van Adriaen van  
de Venne vormt in vele opzichten  
een gedroomde aanwinst voor het  
Maurits huis én de Collectie Neder
land. Allereerst is het van exceptionele 
kwaliteit en daarmee een van de mooi
ste voorbeelden van de Hollandse  
portretkunst uit het eerste kwart van 
de 17de eeuw. Ten tweede verkeert het 
in vrijwel perfecte conditie. Ook vormt 
het een welkome versterking van de 
hoogwaardige groep zelfportretten in 

het Mauritshuis. Het veelzijdige oeuvre 
van Van de Venne is in Nederland goed 
vertegenwoordigd in onder andere het 
Rijksmuseum, Paleis Het Loo, Teylers 
Museum en de Universiteits biblio theek 
Leiden. Het tot voor kort enige portret  
in museaal bezit – een portret van een 
onbekende man uit 1615 –  bevindt zich 
in Museum Boijmans Van Beuningen. 
Het zelfportret vormt de spreekwoor
delijke kers op de taart. Of, zoals Pieter 
Roelofs, hoofd schilder en beeldhouw
kunst van het Rijkmuseum, het zo 
treffend verwoordde in zijn aanbeve
lingsbrief: ‘Met de aankoop van het 
zelfportret door het Mauritshuis zal 

Van de Venne nu ook zelf voor een 
breed publiek een gezicht krijgen.’ 
Hopelijk kan zijn ster nog verder rijzen. 
Het Zeeuws Museum in Middelburg is 
namelijk van plan over enkele jaren 
een grote monografische tentoonstel
ling aan hem te wijden. Het zelfportret 
zal dan zeker niet ontbreken.

Edwin Buijsen

Hoofd Collectie & Wetenschap Mauritshuis
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‘All om [a]rm’ (Dansende  
bedelaars)
Adriaen van de Venne 
1635. Olieverf op paneel, 12 x 28 cm 
MAURITSHUIS, DEN HAAG 

De zielenvisserij
Adriaen van de Venne
1614. Olieverf op paneel, 98,5 x 187,8 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM
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ningen voor Gelderland noemt Van 
Asperen de tekening van de hertog 
van Gelre, waarop de Valkhof burcht 
en Kasteel Rosendael zijn afgebeeld. 

Is de hamvraag ook beantwoord: 
was Willem II, heer van Bergh (1404-
1465) de opdrachtgever van dit hand-
schrift? ‘Onderzoek naar de taal, die 
veel kenmerken van het Kleverlands 
vertoont, en ook naar de band, wijzen 
erop dat het handschrift is ontstaan in 
de Nederrijnregio,’ vertelt Van Asperen. 
‘Het wapen voorin is er als een ex libris 
in gezet. Gezien de overeenkomsten in 
stijl, kleurgebruik en materiaal zijn het 
wapen en de afbeeldingen gelijktijdig 
en vermoedelijk ook door dezelfde 
hand getekend. Dit maakt het wel heel 
waarschijnlijk dat het boek in opdracht 
van Willem II, heer van Bergh of als 
 geschenk voor hem is gemaakt.’ De 
tentoonstelling Kracht van kronieken is 
tot en met 14 november te bezoeken.

GW

 

De aankoop van een 15de-eeuws 
handschrift met geschiedverhalen 
werd in 2017 met gejuich begroet  
op Kasteel Huis Bergh. Niet alleen 
omdat het een van de omvangrijkste 
en rijkst geïllustreerde voorbeelden 
uit het Nederlands taalgebied is, 
maar vooral vanwege het wapen van 
Willem II, heer van Bergh voorin. 
De kroniekenbundel moet dus al in 
de 15de eeuw in het kasteel van de 
heren van Bergh zijn geweest.
 
Het unieke handschrift prikkelde de 
nieuwsgierigheid van wetenschappers. 
Na de aankoop door Huis Bergh ging 
een grootschalig onderzoek van start, 
waaraan wetenschappers uit verschil-
lende disciplines – onder wie historici, 
kunsthistorici en codicologen – uit 
Nederland en Vlaanderen meewerkten. 
Voor een deel bestaat het handschrift 
uit teksten die gebaseerd zijn op 
 oudere voorbeelden, want met name 
in Holland en in Brabant bestond al 
een traditie op dit gebied, maar voor 

Gelre en Kleef zijn dit de oudst bekende 
kronieken.

Op de tentoonstelling Kracht van 
kronieken, die op 21 augustus openging 
in Huis Bergh, wordt het handschrift in 
zijn context gepresenteerd. Naast een 
publieksboek verscheen ook een weten-
schappelijke publicatie over dit onder-
werp. Voor een ongeoefend oog is het 
15de-eeuwse schrift moeilijk te lezen, 
maar op termijn verschijnt een trans-
criptie in de Digitale Bibliotheek voor 
de Nederlandse Letteren (DBNL).

De presentatie besteedt veel aan-
dacht aan de tekeningen, die ook een 
belangrijke plaats in het handschrift 
innemen, zegt Hanneke van Asperen, 
kunst historicus aan de Radboud Univer-
siteit en gastconservator van de ten-
toonstelling. ‘Ze zijn alle van dezelfde 
hand en ogen spontaan en schetsmatig. 
Bijzonder is dat het geen losse illustra-
ties zijn, maar structurele onderdelen 
van de tekst die de lezer zijn weg door 
de kroniekenbundel helpen te vinden.’ 
Als een van de interessantste teke-

Van ons allemaal sinds 2017
Berghs kroniekenhandschrift Maker onbekend (Nederrijn)

Berghs kroniekenhandschrift 
Maker onbekend (Nederrijn)
ca. 1450-60. Perkament, papier  
en leren band, H 22 cm
KASTEEL HUIS BERGH, 

 ’S-HEERENBERG

Aangekocht in 2017 met steun van 
de Vereniging Rembrandt (mede 
dankzij haar BankGiro Loterij 
Aankoopfonds en haar Hendrickje 
Fonds), het Mondriaan Fonds, de 
Stichting Zabawas, de Gravin van 
Bylandt Stichting, de Stichting 
Dorodarte, de Stichting het 
Gasthuis, de Stichting Stadskern, 
de Stichting Berghs Belang, de 
Kattendijke/Drucker Stichting en 
de Stichting de Armenkorf.
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Constable op zijn best
NIEUWE AANWINST

Gezicht op Hampstead Heath: Child’s 
Hill, met in de verte Harrow
John Constable
1824. Olieverf op doek, 59,6 x 77,4 cm
Bijdrage: € 1,5 miljoen, waarvan € 75.000 
uit het Themafonds 19de-eeuwse schilder-
kunst, € 38.000 uit het Rembrandt UK 
Circle Fund, € 32.500 uit het Fonds 
Leppink-Postuma en € 276.500 uit het 
BankGiro Loterij Aankoop fonds
RIJKSMUSEUM TWENTHE, ENSCHEDE

Aangekocht in 2018 met steun van de Vereniging 

Rembrandt (mede dankzij haar Themafonds 

19de-eeuwse schilderkunst, haar Rembrandt UK 

Circle Fund, haar Fonds Leppink-Postuma en haar 

BankGiro Loterij Aankoopfonds), het Mondriaan 

Fonds en het Nationaal Aankoopfonds. 

Vervolgens kwam er een uitgebreid 
proces op gang. De kunsthandelaar 
werd ingelicht over onze belangstel
ling, deskundigen werden geraad
pleegd, subsidiemogelijkheden on
derzocht, de herkomst werd 
gecheckt en het schilderij kwam 
naar Enschede voor een degelijke 
controle van de conditie door de 
restaurator van het museum; ten 
slotte werd er stevig onderhandeld 
over de prijs. Alle essentiële ingredi
enten werden opgenomen in het 
subsidieverzoek aan de Vereniging 
Rembrandt en het Mondriaan Fonds, 
organisaties waarmee vooraf contact 
was gezocht. De avond waarop  
directeur Fusien Bijl de Vroe Arnoud 
en mij belde om te vertellen dat de 
Vereniging de aanvraag voor de helft 
van het aankoopbedrag had goedge
keurd, was onvergetelijk. Ook het 
Mondriaan Fonds en het ministerie 
van OCW steunden de aankoop  
royaal, zodat de verwerving in gang 

Tijdens de TEFAF van 2018 liep ik 
binnen bij de stand van de Londense 
kunsthandel Dickinson en zag om 
een hoek een aantal 18de en vroeg
19deeeuwse kunstwerken hangen. 
Mijn oog viel onmiddellijk op een 
fraai landschap met een weids  
vergezicht dat van niemand anders 
kon zijn dan John Constable (1776
1837): Gezicht op Hampstead Heath: 
Child’s Hill, met in de verte Harrow  
Dát zou een geweldige aanvulling 
zijn op de collectie landschappen in 
het museum! Maar was er, ondanks 
die droomwens, een draagvlak voor 
een dergelijke megaaankoop?  
Ik sprak over het werk met de  
kunsthandelaar, hoorde dat hij het 
aanbood namens een particulier, 
vernam de prijs en kreeg allerlei  
gegevens mee. Onmiddellijk na 
thuiskomst ging een enthousiast 
mailtje richting directeur Arnoud 
Odding, die al snel uiterst positief  
reageerde.

Ieder museum heeft hartenwensen waar het gaat om 
mogelijke aankopen. In Rijksmuseum Twenthe werd  
al enkele jaren gedroomd van de verwerving van een 
uitgewerkt landschap van John Constable. Dit zou 
schitterend aansluiten bij de recente Britse koers van 
het museum: de aankoop van een mooi, veelzeggend 
landschap van Gainsborough in 2011, een tentoonstel-
ling met Museum de Fundatie over Turner in 2015-16 
en een presentatie over Gainsborough in 2016.  
De reeks zou volledig zijn met een aanwinst van de 
derde van de Britse coryfeeën uit de ‘lange’ 18de eeuw. 
Maar was deze gedachte te verwezenlijken?
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Rivierlandschap
Philips Koninck
1676. Olieverf op doek,  
92,5 x 112 cm
RIJKSMUSEUM,  

AMSTERDAM

kon worden gezet. Begin 2021 was 
het eindelijk zover: er kwam een 
overeenkomst die de aankoop  
definitief mogelijk maakte. Met  
ongelooflijk veel plezier hingen  
museummedewerkers het schilderij 
als hoogtepunt op in de presentatie 
Na de jacht! Tien jaar verzamelen in 
100 kunstwerken.

EERSTE SCHILDERIJ CONSTABLE 

VOOR NEDERLAND

Er zijn diverse redenen waarom 
Rijksmuseum Twenthe zo verheugd 
is dat deze wens is vervuld. Ten eer
ste is het een prachtig, kenmerkend 
schilderij van deze internationaal 
bekende en gewaardeerde kunste
naar, dat de kijker direct ‘pakt’. Ten 
tweede zijn er interessante relaties 
te leggen met andere werken in  
de collectie. Zo zegt dit werk veel  
over een belangrijk aspect van de 
Europese kunstgeschiedenis: de  
inspirerende rol die Nederlandse 

landschappen uit de 17de eeuw heb
ben gespeeld in de ontwikkeling van 
de landschapsschilderkunst elders. 
Het museum bezit kwalitatief fraaie 
voorbeelden van dit genre van de 
16de eeuw tot de dag van vandaag. 
Hiertoe behoren werken van 
Salomon van Ruysdael, Jacob van 
Ruisdael en Jan van Goyen. Bovendien 
zijn er mooie voorbeelden van de 
manier waarop dergelijke kunste
naars Nederlandse vakbroeders  
uit de tijd van Gainsborough en 
Constable hebben geïnspireerd: van 
Egbert van Drielst tot Gerard van 
Nijmegen. Dankzij de eerder met 
steun van de Vereniging Rembrandt 
aangekochte Gainsborough in het 
museum kan worden aangetoond 
hoe belangrijk zij zijn geweest voor 
de ontwikkeling van het Britse land
schap. De Constable demonstreert 
hoe, na Gainsborough, deze schilder 
met zijn landschappen een vervolg 
heeft geschapen en heeft gefungeerd 

Boomachtig landschap
Thomas Gainsborough
1745-46. Olieverf op doek,  
28 x 23 cm
RIJKSMUSEUM TWENTHE,  

ENSCHEDE

Aangekocht in 2011 met steun 
van de Vereniging Rembrandt 
(mede dankzij haar BankGiro 
Loterij Aankoopfonds), het 
VSBfonds, de Mondriaan  
Stichting, de Vereniging 
Vrienden van Rijksmuseum 
Twenthe, het Roelvink Fonds 
en vele particulieren via een 
crowdfundingsactie.
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Hampstead
Heath: Child’s Hill, 
met in de verte 
Harrow (schets) 
John Constable
ca. 1820-24.  
Olieverf op doek,  
19,7 x 25,1 cm
VICTORIA AND ALBERT 

MUSEUM, LONDEN

In dit specifieke geval heeft hij heel 
precies omschreven dat het gaat om 
wegtrekkende wolken na een bui, 
waarna de zon doorbreekt. 

Het schilderij maakt het in de 
toekomst mogelijk nog meer, uit
eenlopende verhalen toe te voegen 
aan het museumaanbod. En dat een 
schilderij van Constable nieuw is voor 
de Collectie Nederland, was alleen 
nog maar een argument extra voor 
aankoop.

OLIEVERFSCHETS

Gezicht op Hampstead Heath is in olie
verf geschilderd op doek, gesigneerd 
en 1824 gedateerd. Het laat het 
uitzicht vanaf Child’s Hill bij Londen 
zien en is gebaseerd op een pleinair 
olieverfschets die zich bevindt in 
het Victoria and Albert Museum in 
Londen. Hoogstwaarschijnlijk werd 
de schets door de Parijse kunsthan
delaar Claude Schroth gezien bij zijn 
bezoek aan Constables atelier in mei 

als go-between tussen Nederlanders 
uit de Gouden Eeuw – waarbij in  
dit geval sterk valt te denken aan 
Philips Koninck – en 19deeeuwse 
Franse landschapsschilders, tot de 
impressionisten aan toe. En ook 
dáárvan heeft het museum belang
rijke voorbeelden: Gustave Courbet, 
Claude Monet en Alfred Sisley. Zo 
kan een vitale ontwikkeling in de 
kunst richting schilderen en plein air 
aan de hand van de eigen collectie 
worden verduidelijkt.

Ten derde laat het schilderij een 
kenmerk van Constables werk zien 
waarmee hij een cruciale rol heeft 
gespeeld: het type wolkenlucht 
waarvoor hij talrijke studies in de 
natuur heeft vervaardigd. Vele 19de 
eeuwse kunstenaars uit verschillende 
Europese landen zouden hem hierin 
navolgen. Constable was sterk geïn
teresseerd in de meteorologie en 
koos voor een wetenschappelijke 
benadering van weersfenomenen.  

1824: kort hierna bestelde hij dit 
uitzicht en daarnaast een Gezicht op 
Branch Hill Pond, Hampstead Heath 
(nu in de Sammlung Oskar Reinhart 
in Winterthur). Constable heeft 
aansluitend de beide landschappen 
in een tweede set vastgelegd; deze 
tweede versie van beide werken 
werd in 1825 gepresenteerd in de 
Royal Academy. Constable schreef 
in een brief van 17 december 1824 
aan zijn goede vriend John Fisher: 
‘Ik heb twee van mijn beste land
schappen geschilderd voor meneer 
Schroth in Parijs. Ze gaan binnen
kort weg, maar ik heb ze gekopieerd, 
dus het maakt niet uit welke er 
wordt weggestuurd’. Hij beschouwde 
Gezicht op Hampstead Heath als een 
van zijn beste schilderijen.

Dat een Franse kunsthandelaar 
opdracht gaf tot het leveren van 
deze twee schilderijen is niet vreemd. 
Constable had op dat moment meer 
succes in Frankrijk dan in Groot
Brittannië, stelde in de zomer van 
1824 twee grote werken tentoon in 
de Salon in Parijs en ontving een 
gouden medaille van de Franse  
koning. Zijn schilderstijl paste  
kennelijk beter bij de Franse dan  
bij de Britse smaak van dat moment. 
Dat blijkt ook uit de invloed die 
Constable uitoefende op gerenom
meerde Franse kunstenaars als 
Eugène Delacroix en JeanBaptiste 
Regnault.

In een brief aan de verzamelaar 
Francis Darby, die de tweede versie 
van beide schilderijen zou kopen, 
schreef Constable over de locatie 
die hij in Gezicht op Hampstead Heath 
had gekozen: ‘Evenzo een gezicht op 
Hampstead Heath, genaamd Child’s 
Hill, Harrow, met zijn spits in de 
verte. Serene middag, met zonne
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Gezicht op 
Branch Hill Pond, 
Hampstead Heath
John Constable
1824. Olieverf op doek, 
60 x 77 cm
COLLECTIE OSKAR REIN-

HART «AM RÖMERHOLZ», 

WINTERTHUR

belangrijk en kostbaar stuk over één 
nacht ijs te gaan, heeft het museum 
contact gezocht met diverse deskun
digen. Duncan Bull, conservator  
internationale schilderkunst in het 
Rijksmuseum in Amsterdam, bracht 
het museum in contact met Anne 
Lyles, een Britse Constabledeskun
dige die diverse publicaties over de 
kunstenaar op haar naam heeft 
staan. Zij is het schilderij in Londen 
gaan bekijken en liet ons al snel 
weten dat het hier naar haar mening 
inderdaad gaat om de eerste versie 
en dat het schilderij ongetwijfeld een 
belangrijke en passende verrijking 
voor de collectie van Rijksmuseum 
Twenthe zou betekenen.

Van 1973 tot 1996 heeft het schil
derij als bruikleen van een particulier 
deel uitgemaakt van de collectie  
van de Whitworth Art Gallery in 
Manchester, een van de gerenom
meerde Britse kunstmusea. Dat het 
schilderij al in Constables tijd hoge

schijn na regen en zware bewolking. 
Oogsttijd, de voorgrond gevuld met 
vee en figuren, en een marktkar  
uit Essex.’ De locatie was hem goed 
bekend. In augustus 1819 was hij in 
Albion Cottage op de Hampstead 
Heath komen wonen met zijn vrouw 
Maria (die in 1828 aan tuberculose 
zou overlijden) en hun twee kinde
ren. Dit gebied was uitstekend  
geschikt voor het bestuderen van de 
lucht; hier begon Constable dan ook 
zijn serie gedetailleerde studies met  
observaties van wolken en de daarbij 
behorende weerspatronen, die een 
iconisch deel van zijn oeuvre zou 
gaan uitmaken. Van dit schilderij is 
zo’n twee derde deel gewijd aan de 
weergave van de wolken.

EERSTE VERSIE

Om er zeker van te zijn dat dit werk 
een van de twee ‘Franse’ vergezichten 
was en omdat het onverstandig zou 
zijn bij de aankoop van een dergelijk 

lijk werd gewaardeerd, blijkt onder 
meer uit het feit dat het in prent 
werd gebracht door David Lucas en 
werd opgenomen in een latere  
editie van Bohns Various Subjects of 
Landscape, Characteristic of English 
Scenery (1830), een serie van 22 
mezzotinten naar een selectie uit 
Constables werk die met volledige 
instemming van de kunstenaar  
werd uitgebracht.

Tot slot: deze aankoop past  
goed bij het ambitieniveau en elan 
dat het museum de laatste jaren 
heeft ontwikkeld in het aankoop  
en presentatiebeleid (waarin ook 
het internationale perspectief past), 
maakt nog spannender tentoon
stellingen mogelijk en zal de 
nieuwsgierigheid bij het publiek 
naar de museumcollectie verder 
aanwakkeren. 

Paul Knolle

Oud-conservator oude schilderkunst 

Rijksmuseum Twenthe
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Willemijn Fock is haar hele werkzame leven verbonden  
geweest aan de Universiteit Leiden, waar ze ook zelf 
 kunstgeschiedenis heeft gestudeerd. Tijdens haar studie 
werd in 1964 Theodoor Lunsingh Scheurleer in Leiden 
 benoemd als eerste hoogleraar in de geschiedenis van de 
kunstnijverheid. Lunsingh Scheurleer was lang werkzaam 
geweest als direc teur van de afdeling Beeldhouwkunst  
en Kunstnijverheid in het Rijksmuseum. Hij was een uitge-
sproken museumman met een grote liefde voor en kennis 
van kunstwerken, die de nieuwe uitdaging van het opzetten 
van een programma van onderwijs en onderzoek aan de 
universiteit is aangegaan op een wijze die visionair mag 
heten. Hoewel de kunstwerken bij hem altijd voorop bleven 
staan, zocht hij in Leiden verdieping en verbreding van het 
terrein vanuit bronnenonderzoek. Dat was voor hem een 
natuurlijke stap: al in 1956 had hij samen met archivaris 
Sophie Drossaers een diepgaand onderzoek naar de 
 boedelinventarissen van het huis Oranje-Nassau opgezet. 

Willemijn Fock was de gedroomde medewerker voor een 
dergelijk project. In 1965 tot Scheurleers eerste student- 
assistent benoemd, stortte ze zich met groot enthousiasme 
en werkkracht op dit onderzoek, dat in 1974-76 tot een grote 
driedelige publicatie leidde, die in de hele wereld als voor-
beeldig geldt.

Al in 1969 had Fock een van haar eerste publicaties ge-
wijd aan de beroemde, door Bernard van Orley ontworpen 
tapijtreeks van de Nassause Genealogie, die steeds weer 
op een ereplaats in de inventarissen opduikt. Deze reeks 
bestaat al lang niet meer, maar het merendeel van Van 
Orleys ontwerptekeningen is bewaard gebleven, en het was 
een sensatie toen er in 1995 twee tot dan toe onbekende 
op een veiling in New York opdoken. Paleis Het Loo vroeg 
bij de Vereniging Rembrandt steun voor de verwerving 
ervan en vond in Fock natuurlijk een groot pleitbezorger. 
Ondanks een ruimhartige toezegging van de Vereniging  
is het niet gelukt een van de tekeningen te verwerven.  
Dit vormde de aanleiding om voor het eerst in het Bulletin 
aandacht te besteden aan een aankoop die niet kon worden 
gerealiseerd: Willemijn Fock schreef er een gloedvolle bij-
drage over.

Een rijkgeschakeerd vakgebied

REINIER BAARSEN

Ontwerp voor het wandtapijt uit de  
Nassause Genealogie, met Otto van 
Nassau en zijn vrouw, Adelheid van 
Vianen
Bernard van Orley
ca. 1530-35. Pen en bruine inkt, aquarel,  
356 x 483 mm
METROPOLITAN MUSEUM OF ART, NEW YORK

Aangekocht in 1995 dankzij schenking  
Lila Acheson Wallace

Bij het overlijden van Willemijn Fock 

Op 3 juni 2021 overleed op 78-jarige leeftijd Willemijn 
Fock, bestuurslid van de Vereniging Rembrandt van 2008 
tot 2012, en daarvoor vanaf maar liefst 1981 lid van de 
raad van adviseurs. Het verbaast niet dat de Vereniging 
zo lang een beroep op haar deskundigheid heeft gedaan, 
want zij was een van de belangrijkste Nederlandse 
 kenners op het gebied van de oudere kunstnijverheid.
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Leidse onderzoeksprojecten
Gelukkig is Fock ook betrokken geweest bij een groot 
 aantal succesvolle aankopen, waarbij haar adviezen 
steeds blijk gaven van haar gedegen kennis. In Leiden  
was ze in 1970 benoemd tot wetenschappelijk medewerker 
kunstnijverheid. In 1975 promoveerde ze op het werk van 
de Delftse goudsmid Jaques Bylivelt aan het hof van de 
Medici te Florence, en toen Lunsingh Scheurleer in 1984 
met emeritaat ging, volgde ze hem op als hoogleraar, een 
functie die ze tot 2007 heeft vervuld. Een tweede groot 
project dat ze met behulp van vele studenten heeft voltooid, 
is de gedetailleerde beschrijving van alle huizen aan het 
Leidse Rapenburg. De zes kloeke delen die tussen 1986 en 
1992 zijn verschenen, vormen veruit de meest complete 
historische beschrijving van de huizen, bewoners en in-
boedels aan een belangrijke Europese straat die ooit is 
 gepubliceerd. In 2000 volgde een groot overzicht van 
oude afbeeldingen van Nederlandse interieurs, beschreven 
en geïnterpreteerd als bronnen voor onze kennis van de 
wooncultuur door de eeuwen heen.

Aankopen van kunstnijverheid
Vanuit haar documentaire belangstelling kon Fock altijd 
belangrijke inzichten toevoegen aan de esthetische, 
 stilistische benadering die zwaar weegt bij veel museale 
aanvragen op het gebied van de toegepaste kunsten.  
De barnstenen speeldoos van Anna van Hannover, in 2010 
voor het Rijksmuseum aangekocht en vermeld in Anna’s 
 inventaris, was een schot voor open doel, maar ook bij uit-
eenlopende kunstwerken als een zilveren boekbandje met 
familiewapens voor Museum Van Loon, sauskommen voor 

Wandtapijten met De verlossing van de mens
Peter van Edingen van Aalst (atelier van)
1500-10. Wol en zijde, 400 x 800 cm
KASTEEL DE HAAR, HAARZUILENS

Aangekocht in 2011 met steun van de Vereniging 
 Rembrandt (mede dankzij haar Utrecht & Gooi  
Cirkel, haar Nationaal Fonds 1930 en de Stichting 
Nationaal Fonds Kunstbezit).

Speeldoos met vier kleinere speeldozen
Königsberg, maker onbekend
1724. Barnsteen, B 32,9 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Aangekocht in 2010 met steun van de Vereniging 
 Rembrandt (mede dankzij haar Beatrijs de Rooy Fonds).
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Kasteel Cannenburch, de magistrale vroeg-16de-eeuwse 
wandtapijten van De verlossing van de mens voor Kasteel 
de Haar of een kopje van Weesper porselein voor het 
Gemeentemuseum in Weesp betekenden haar zorgvuldig 
beredeneerde adviezen een originele en diepgravende ver-
rijking van de argumentatie om steun te verlenen. Voor de 
Vereniging Rembrandt schuwde ze zelfs de praktijk van de 
internationale kunsthandel niet. Hilarisch was haar relaas 
van een logeerpartij in het Ritz-hotel in Londen, waar ze als 
sober geklede wetenschapper neerstreek voor een bliksem-
bezoek om de vorstelijke huwelijkskoffers van André-Charles 
Boulle te bekijken, die bij het nabijgelegen veilinghuis 
Christie’s werden aangeboden – met eclatant resultaat.

Deze kleine keuze uit de aanvragen die door Fock zijn 
behandeld laat al zien hoe rijkgeschakeerd dat moeilijk te 
definiëren gebied van ‘kunstnijverheid’ is, en hoe actueel 
het belang ervan voor de meest uiteenlopende museale 
 instellingen. Gelukkig heeft Fock in Leiden een nieuwe 
 generatie onderzoekers en conservatoren op dit gebied 
opgeleid en geïnspireerd. Het was daarom niet alleen voor 
de universiteit zelf, maar zeker ook voor de museale wereld 
een teleurstelling dat Focks leerstoel na haar emeritaat niet 
opnieuw is bezet. Gelukkig is wel een aantal initiatieven 
ontplooid waardoor het onderwijs in de geschiedenis van 
de kunstnijverheid in Leiden toch wordt gecontinueerd, 
hopelijk opnieuw met vruchtbare resultaten voor kunst-
historisch en museaal Nederland. 

Reinier Baarsen is senior conservator meubelen in het  

Rijksmuseum en bijzonder hoogleraar kunstnijverheid aan  

de Universiteit Leiden

Boekband met daarop de wapens  
van Van Loon en Ruychaver
Holland, maker onbekend
1597. Zilver, H 6 cm
MUSEUM VAN LOON, AMSTERDAM

Aangekocht in 2009 met steun van de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij haar Themafonds Zilver).

Toiletkoffer (één van een paar)
André-Charles Boulle
1685-90. Marqueterie van schildpad  
en koper, H 138,3 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Aangekocht in 2009 met steun van de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij het Prins Bernhard 
 Cultuurfonds), de BankGiro Loterij, de Mondriaan 
Stichting, Fonds 21 en een particulier.



Dierbaar  
familiezilver

Het ‘Aldenburg-servies’ was in  
de eerste helft van de 20ste eeuw 
dierbaar familiebezit van de 
bewoners van Kasteel Amerongen. 
Ondanks de wens van graaf van 
Aldenburg Bentinck dat het servies 
in het kasteel zou blijven, werd het 
door nazaten in 1964 verdeeld en 
gedeeltelijk verkocht. Stichting 
Kasteel Amerongen streeft ernaar 
het familiezilver weer terug te 
brengen. 

NIEUWE AANWINST

Twee schotels uit het zogenaamde 
Aldenburg-servies
Caspar Diderick Maasman
1732. Zilver, 45,5 x 32 cm
Bijdrage: € 7.680 uit het Fonds van 
de Utrecht & Gooi Cirkel
KASTEEL AMERONGEN

Aangekocht in 2020 met steun van de Vereniging 

Rembrandt (mede dankzij haar Fonds van 

de Utrecht & Gooi Cirkel) en de Stichting 

Vriendenkring Kasteel Amerongen.



Kasteel Amerongen heeft in 2020 op een veiling in München twee 
bijzondere 18deeeuwse zilveren schotels verworven. Deze schotels 
hebben een interessante geschiedenis. Het servies waarvan ze ooit 
deel uitmaakten, was een geschenk van graaf Anton II von Aldenburg 
ter gelegenheid van het huwelijk van zijn dochter Charlotte Sophie 
met graaf Willem Bentinck in 1733. Willem Bentinck bezat een groot 
huis op het Lange Voorhout in Den Haag, maar ook de buitenplaats 
Zorgvliet (nu het Catshuis).

Het was een omvangrijk servies, vervaardigd door de Haagse  
zilversmeden Caspar Diderick Maasman en François van Stapele. 
Met zijn strakke vormgeving, waarin symmetrische, geprofileerde 
randen de enige decoratie vormen, is het kenmerkend voor de Franse 
invloed op de stijl van het Nederlandse zilver uit die periode. De 
stukken zijn voorzien van een fraai uitgevoerd familiewapen von 
Aldenburg, met daaronder de versierselen van de Deense Orde van 
de Olifant. Anton II von Aldenburg werd in 1708 ridder in deze orde.

De familienaam Aldenburg Bentinck is voortgekomen uit de 
verbintenis tussen Charlotte Sophie en Willem. Het huwelijk heeft 
enige bekendheid gekregen door de boeken Mevrouw Bentinck of 
Onverenig baarheid van karakter: een ware geschiedenis (1978) en De 
groten der aarde of Bentinck tegen Bentinck (1981) van Hella Haasse. 
Zoals de titels al suggereren, was het geen goed huwelijk; het mondde 
uit in een scheiding. Het servies bleef in het bezit van Willem 
Bentinck en werd na zijn dood verdeeld onder de familieleden. 

HISTORISCHE INBOEDEL

In 1915 werden 31 stukken van dit servies, waaronder de twee 
schotels, te koop aangeboden. Dit serviesdeel werd aangekocht door 
graaf Godard van Aldenburg Bentinck. Hij was in 1879 in het bezit 
gekomen van Kasteel Amerongen en streefde ernaar het historische 
interieur te complementeren met objecten die zowel gerelateerd 
waren aan het kasteel als aan de betrokken families. Delen van het 
huwelijksservies van Charlotte Sophie von Aldenburg en Willem 
Bentinck waren voor hem begrijpelijkerwijs familiestukken par  
excellence. Om dit deel van het servies van zijn voorouders bij grote 
diners te kunnen gebruiken, heeft hij er in 1916 en 1917 aanvullingen 
in dezelfde stijl bij laten maken. Zo kwam er toen een hybride ge
heel van oud en nieuw zilver tot stand dat de herinnering aan het 
oorspronkelijke servies levend hield. 

In 1977 zijn kasteel en inboedel overgedragen aan de Stichting 
Kasteel Amerongen. Het zilveren servies behoorde toen niet meer 
tot de inboedel. Toch is het gelukt om de afgelopen jaren weer delen 
ervan in bezit te krijgen. Zo werden in 1995 twee schotels en twee 
borden aangekocht en twintig jaar later kwam het kasteel via een 
vererving in het bezit van twee borden. Amerongen heeft nu – inclu
sief een bord uit 1916 – acht stukken van het Aldenburgservies.  
De recente aankoop van de twee schotels is weer een belangrijke stap 
in het herstel van de inboedel van het kasteel uit de tijd van graaf 
Godard van Aldenburg Bentinck en een verrijking van de collectie. 

 
Lodewijk Gerretsen

Conservator Kasteel Amerongen
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           De zilveren  
schotels zijn tot  
28 november samen 
met andere aanwinsten 
te zien in de tentoon-
stelling Pronkstukken & 
Prullaria: welkom terug 
bij Kasteel Amerongen. 

Literatuur

B.J. van Benthem, Wapen-
zilver, Twickel – Weldam 
– Middachten – Amerongen. 
De vroegere bewoners en 
hun zilver 1550-1950, Zwolle, 
2019, pp. 145-146, 183-197

Presentatie van antiquair 
Nystad op de antiekbeurs 
in Delft met delen van het 
Aldenburg-servies, waaronder 
de twee nu verworven  
schotels (1966).

De recent aangekochte 
schotels, met een bord en 
twee grotere schotels die in 
1995 zijn verworven. Boven 
een detail dat het wapen  
van Anton II von Aldenburg  
(1681-1738) met onder het 
schild de versierselen van  
de Orde van de Olifant laat 
zien.



Twee jaar geleden verwierf Museum 
Prinsenhof Delft het Apostelhuis van Jan 
Schoonhoven. Het zag er niet best uit: het 
was gedeukt, beschadigd en verschillende 
onderdelen waren losgeraakt. Na een maan-
denlange restauratie, uitgevoerd met steun 
van de Vereniging Rembrandt (mede dankzij 
haar BankGiro Loterij Restauratiefonds), is 
dit bijzondere object weer te zien.

 
Rond 1953 verkeerde de Delftse kunstenaar Jan 
Schoonhoven (1914-1994) in een crisis. Kunst 
maken lukte niet. In plaats daarvan bouwde hij 
van karton speelgoed voor zijn zoontje: ridderkas-
telen en een bergmassief. Voor zichzelf bouwde 
hij dit Apostelhuis: een smalle gotische kerk met 

vier verdiepingen, deuren, ladders en luikjes,  
allemaal gemaakt met aandacht voor detail. 

Toen Museum Prinsenhof Delft dit ontroerende 
Apostelhuis in 2019 verwierf, bevond het zich in 
fragiele staat. Na bijna zeventig jaar was het 
papier verkleurd en bros geworden en waren er 
talloze beschadigingen ontstaan. Een intensieve 
behandeling was noodzakelijk om het object op 
zaal te kunnen presenteren. 

Complexe operatie
De behandeling werd in drie fasen uitgevoerd: 
het schoonmaken en stabiliseren van het huisje, 
het voor zover mogelijk herstellen van de oor-
spronkelijke vorm en constructie, en tot slot het 
terugplaatsen van losgeraakte onderdelen. Een 
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FRANCIEN VAN DAALEN EN ANITA JANSEN

Monnikenwerk
Sinds 2018 draagt de Vereniging 

Rembrandt bij aan restauraties 

van werken in musea die vanwege 

hun conditie niet kunnen worden 

getoond, vanuit de overtuiging 

dat wat wij met elkaar verzameld 

hebben ook te zien moet zijn.

Het Apostelhuis na  
de restauratie 
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Het Apostelhuis vóór  
de restauratie  

Het verzamelen en documenteren 
van de losse delen. Hier het losge-
raakte stuk gevel met vloer en trap. 

Het dak en de gevel waren ingezakt en gedeukt. Delen 
van de gevel en vloer waren losgeraakt. Bij de restau-
ratie zijn die delen teruggezet. Het dak en de gevel zijn 

uitgedeukt en opgekrikt. Het karton is in de loop  
der jaren sterk verkleurd, maar vanwege de broze 
conditie van het karton is die kwaal niet behandeld.

Papierrestaurator  
Francien van Daalen  
en Ludo van Halem,  
lid van de begeleidings-
commissie en conservator 
20ste-eeuwse kunst van 
het Rijksmuseum, bespre-
ken verschillende soorten 
Europees en Japans 
reparatiepapier.
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zeer complexe operatie, waarbij de reparaties 
grotendeels door de ramen heen moesten worden 
uitgevoerd. Bij de restauratie van bijvoorbeeld 
een gouache of aquarel kan worden uitgegaan 
van bekende, vaststaande technieken. Voor de 
restauratie van het Apostelhuis moest eerst in 
kaart worden gebracht hoe Schoonhoven des-
tijds te werk was gegaan – als het blootleggen 
van een archeologische vondst. Stap voor stap 
werden de werkvolgorde, de toegepaste materi-
alen en de gebruikte technieken ontrafeld.

Tegelijkertijd bood de restauratie de mogelijk-
heid om voor het eerst dieper in het huis te kijken. 
Achter de ramen plaatste Schoonhoven meer 
dan veertig individueel getekende figuurtjes. 
Verdeeld over de vier verdiepingen zijn in een  
hiërarchische ordening de vier evangelisten, de 
twaalf apostelen en de zeven diakenen te zien. 
Op iedere etage worden deze heiligen vergezeld 
door dieren en engelen.

Overgang naar reliëfs
De restauratie en het onderzoek hebben de ver 
doorgevoerde systematiek en planmatigheid 
waarmee het Apostelhuis is gebouwd aan het 
licht gebracht. In het ontwikkelen van het idee, 

het ontwerpen en het uitvoeren van het huis 
moet Schoonhoven bijzonder veel aandacht en 
tijd hebben gestoken. Er is sprake van een zorg-
vuldig gekozen vroegchristelijk iconografisch 
programma waaruit op allerlei manieren fasci-
natie en liefde voor de mystiek van de katholieke 
kerk spreekt. Dit wekt de indruk dat het werken 
aan het huis in die moeilijke jaren een contem-
platieve functie voor de kunstenaar had.

Het Apostelhuis is een uniek biografisch  
document en een sleutelstuk in het oeuvre van 
Schoonhoven. Als geen ander object markeert het 
de overgang van de vroege – nog figuratieve – 
periode naar zijn eerste, abstracte reliëfs die  
dateren van omstreeks 1956. De ervaring met het 
werken met ribkarton lijkt hem nieuwe inzichten 
en inspiratie te hebben gegeven en bracht hem 
uiteindelijk bij de witte reliëfs van papier-maché 
waarmee hij wereldberoemd zou worden. 

Francien van Daalen, papierrestaurator te Haarlem 

Anita Jansen, senior conservator Museum Prinsenhof 

Delft

Met dank aan de leden van de begeleidingscommissie 

Evelyne Snijders en Ludo van Halem
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           Het Apostelhuis van Jan 
Schoonhoven: een meesterwerk 
van papier is t/m 10 oktober 2021 
te zien in Museum Prinsenhof 
Delft.

Met een constructie van ethafoam, 
satéstokjes en koord wordt het los-
geraakte stuk gevel met vloer en trap 
teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke 
plek.

Schoonhoven voorzag elk van de 
apostelen, evangelisten en diakenen  
in het huis van een onderschrift.
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Linksboven: stempels gemaakt uit ethafoam en satéstokjes ondersteunen de 
vloer tijdelijk tijdens de restauratie.

Rechtsboven: naast apostelen, evangelisten, diakenen en engelen bevinden zich 
ook dieren in het Apostelhuis. Hier het Lam Gods te zien door het zolderraam.

Links: onderzijde van het Apostelhuis. Deze constructie van stroken karton doet 
denken aan Schoonhovens latere monochrome reliëfs.

Onder: het Apostelhuis keert terug naar Museum Prinsenhof Delft, waar het 
wordt geplaatst in een speciaal daarvoor gemaakte klimaatvitrine. Net als 
tekeningen en andere objecten van papier kan het geheel van karton en papier 
gemaakte object niet permanent op zaal worden getoond.
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Vorig jaar voltooide de jonge 
kunsthistorica Marjan Pantjes haar 
onderzoek over een tekeningen-  
en prentenreeks van Allart van 
Everdingen. Zij schreef een essay 
voor de catalogus bij de tentoon-
stelling die in het najaar van 2020 
van start zou gaan in Alkmaar 
maar werd uitgesteld vanwege de 
coronacrisis. Dit najaar vindt de 
tentoonstelling alsnog plaats. In 
dit Bulletin alvast een voorproefje.

Van 18 september 2021 tot 16 januari 
2022 wordt Allart van Everdingen  
(1621-1675), ‘meester van het ruige land-
schap’, door Stedelijk Museum Alkmaar 
voor het voetlicht geplaatst in een over-
zichtstentoonstelling ter ere van zijn 
400ste geboortejaar. In de aanloop naar 
dit grootse eerbetoon kon ik met steun 
uit het Ekkart Fonds van de Vereniging 
Rembrandt, dankzij een schenking van 
de Stichting Dames Spoorenberg, aan-
sluiten bij een team van experts die 
 allemaal een aspect van het oeuvre voor 
hun rekening namen. Ik heb mij gebogen 
over de bijzondere serie ontwerptekenin-
gen en prenten van Reinaert de vos die 
Allart van Everdingen tussen 1665 en 1675 
maakte. Deze reeks was nog niet eerder 
als geheel bestudeerd en verdiende dus 
bijzondere aandacht. 

Tijdens mijn onderzoek naar de 
Reinaert-serie heb ik mij ondergedompeld 
in de wereld van tekeningen en prenten, 
met uitstapjes naar boekgeschiedenis, 
letterkunde en technische kunstgeschie-
denis. Mijn essay zal te lezen zijn in de 
tentoonstellingscatalogus – de eerste 
publicatie over het oeuvre van Van 
Everdingen in de gehele breedte. Ook 
stelde ik een speciaal op families gerichte 
presentatie samen, waarin voor het eerst 
een selectie van de prenten naast de 
ontwerptekeningen zal worden getoond. 
Zo deed ik ervaring op met alle aspecten 
van het museumwerk. 

Ontwerptekeningen
Allart van Everdingen was een veelzijdige 
schilder, tekenaar en etser, en de jongere 
broer van historieschilder Caesar van 
Everdingen (1616/17-1678). Hij groeide op 
in Alkmaar, maar maakte in Haarlem en 
Amsterdam naam als meester van het 
Scandinavische landschap. Ook vervaar-
digde hij een reeks van 57 prenten bij het 
bekende verhaal van Reinaert de vos. 

Afdrukken van de prentenserie bevinden 
zich in Nederlandse en buitenlandse  
collecties, waaronder het Rijksmuseum 
in Amsterdam, Museum Boijmans Van 
Beuningen in Rotterdam en het Petit Palais 
in Parijs. Bovendien bewaart The British 
Museum in Londen naast de prenten 
maar liefst 70 ontwerptekeningen voor de 
serie. Dit zeldzame werkmateriaal biedt, 
samen met proefdrukken en verschillende 
staten van de etsen, een beeld van het 
creatieve proces van de kunstenaar. 

Reynaerts historie
Van Everdingen verbeeldde het volksver-
haal over de sluwe Reinaert de vos – die 
de andere dieren bespeelt om te krijgen 
wat hij wil en steeds zijn straf weet te 
ontlopen. Zijn ontwerpen baseerde hij op 
de tekst die Reynaerts historie wordt ge-
noemd, een bewerking in twee delen van 
het 13de-eeuwse Van den vos Reynaerde. 
De drukgeschiedenis van Reynaerts 
 historie toont aan dat deze versie van 
het verhaal in woord en beeld populair 
en wijdverspreid was. Daarop bouwde 
Van Everdingen met zijn prentenserie 
voort. Waarschijnlijk waren zijn prenten 
niet als boekillustraties bedoeld, maar 
als een zelfstandige reeks afbeeldingen 
zonder tekst. Boeken met het Reinaert-
verhaal werden in de 17de eeuw door-
gaans geïllustreerd met houtsneden, niet 
met etsen. Houtsneden waren relatief 
goedkoop omdat ze vaak konden worden 
hergebruikt en er maar één persgang 
nodig was om zowel tekst als beeld af  
te drukken. Bovendien zijn er geen 
Nederlandse Reinaert-uitgaven bekend 
met Van Everdingens prenten. Pas later, 
in 1752, verschijnen ze in een Duitse 
boekuitgave getiteld Reineke der Fuchs.

De kunstenaar aan het werk
Kenmerkend voor Van Everdingens 
Reinaert-prenten is zijn aandacht voor 
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de dieren en het landschap waarin hij ze 
plaatste. De personages – Reinaert de 
vos, Cantecleer de haan, Bruun de beer 
en anderen – gaf hij realistisch weer in 
een veelheid aan houdingen, expressies 
en interacties, en hij omgaf ze met prach-
tige vegetatie en vergezichten. Hiermee 
zette hij de toon voor een nieuwe beeld-
taal bij het verhaal.

Uit het werkmateriaal blijkt dat Van 
Everdingen tijdens het ontwerpproces 
meer dan eens van gedachten veranderde. 
In de voorbereidende tekening voor de 
prent Reinaert de vos misleidt Cantecleer 
de haan is bijvoorbeeld te zien dat de 
positie van de vos met donkerbruine inkt 
is aangepast van een vooraanzicht naar 
een zijaanzicht. Ook besloot hij om attri-
buten die Reinaert vast heeft – zoals een 
brief met zegel – in de correctie weg te 
laten. Het lijkt erop dat Van Everdingen 
vaker attributen achterwege liet om te 
voorkomen dat de dieren al te menselijk 
leken. Het habijt is in dit verhaalmoment 
echter een belangrijke clue die hij niet 
weg kon laten. Reinaert verkleedde zich 
namelijk als monnik om de haan ervan te 
overtuigen dat hij zich heeft bekeerd en 
vrede wil sluiten. Cantecleer zwicht voor 
Reinaerts praatjes en de vos ziet kans 
om de kippen aan te vallen, te zien in de 
achtergrond van de tekening en prent. 

Reinaert de vos misleidt Cantecleer  
de haan
Allart van Everdingen
1665-75. Pen en penseel en bruine inkt over 
sporen van rood en zwart krijt, lichtgrijs 
gehoogd, correcties met pen en donkerbruine 
inkt, op bruin geprepareerd papier, 93 x 119 mm
THE BRITISH MUSEUM, LONDEN

Reinaert de vos misleidt Cantecleer  
de haan
Allart van Everdingen
1665-75. Ets (derde staat), 95 x 118 mm
PETIT PALAIS, MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LA  

VILLE DE PARIS

Legaat 1902 Auguste en Eugène Dutuit

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. 
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De mezzotinttechniek
Dat Van Everdingen een nieuwsgierige, 
zoekende kunstenaar was, komt ook 
naar voren in zijn gebruik van prent-
technieken. Uit het microscopisch 
 onderzoek dat ik samen met Erik 
Hinter ding, conservator prenten bij 
het Rijksmuseum, uitvoerde, bleek dat 
de kunstenaar verschillende technieken 
door elkaar gebruikte, waaronder een 
vroege vorm van de zogeheten mezzo-
tinttechniek. In acht van de 57 prenten 
uit de Reinaert-serie experimenteerde 
hij met mezzotint. Deze techniek 
maakte het mogelijk om zachte don-
kere partijen en subtiele tonale over-
gangen te realiseren. Van Everdingen 
was waarschijnlijk een van de eersten 
die in Amsterdam met mezzotint aan 
de slag gingen, nadat de Franse kun-
stenaar Wallerant Vaillant de techniek 
er rond 1665 had geïntroduceerd. 

      
Een veelzijdig project
Met veel plezier kijk ik terug op het 
verrijkende onderzoek dat ik heb 
 kunnen doen, waarin ik bruggen heb 
geslagen tussen disciplines, bestaande 
kennis heb samengebracht en nieuwe 
ontdekkingen heb gedaan. De rijkdom 
aan materiaal bood een waardevol 
 inzicht in de plaats van de prenten-
serie in het oeuvre van Van Everdingen 
en zijn werkwijze als kunstenaar. 
Reikhalzend kijk ik uit naar de familie-
tentoonstelling waarin deze bijzondere 
tekeningen en prenten een podium 
krijgen. Bezoekers – groot én klein – 
kunnen zich door middel van kijk-
vragen en tekensessies inleven in de 
ontwerpkeuzes die Van Everdingen 
maakte. Zo kijken we mee over de 
schouder van de meester die obser-
vatie en verbeelding bundelde tot 
 vernieuwende illustraties bij een 
 populair verhaal. 

Bruun de beer dagvaardt Reinaert de vos
Allart van Everdingen
1665-75. Ets (tweede staat), 96 x 117 mm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Bruun de beer geslagen door dorpelingen
Allart van Everdingen
1665-75. Ets en mezzotint (derde staat), 98 x 116 mm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM 
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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 kunstvoorwerpen 
uit andere culturen.

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

Schotel
Maker onbekend (Iznik, Turkije)
ca. 1480. Aardewerk, Ø 44,2 cm
KUNSTMUSEUM DEN HAAG 

Aangekocht in 1936 met steun 
van de Vereniging Rembrandt.

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

Lidmaatschappen
Jongmaat – € 28 per jaar
Jonger dan 28 jaar? Word lid en breng vaker een flits-
bezoek 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.
28 jaar of ouder? 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 jaarlijks 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, en bent lid voor het leven.

* Een meesterlidmaatschap wordt afgesloten voor een  

periode van ten minste vijf jaar, waardoor er aantrekkelijke 
fiscale voordelen gelden. 
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kort

Musea weer open 
Het was een verademing om in 
juni weer naar het museum te 
kunnen gaan. Op 3 juli was in het 
Van Gogh Museum een ontvangst 
voor Rembrandtleden naar aan-
leiding van de tentoonstelling 
Ongekend. Een week later zette 
Het Scheepvaartmuseum zijn 
 deuren drie dagen open voor onze 
leden als dank voor hun steun bij 
de aankoop van de twee wand-
tapijten (zie pp. 20-24). Zo’n 225 
leden maakten gebruik van deze 
kans om deze aanwinsten als een 
van de eersten te zien. 

Ontvangst in
Depot Boijmans
Een primeur voor leden van de 
Vereniging Rembrandt. Als dank 
voor onze steun bij aankopen  
voor de collectie nodigt Museum 
Boijmans Van Beuningen Rem-
brandt leden uit voor een exclusieve 
preview van het nieuwe depot op 
donderdagavond 4 november. 
Daarmee kunt u dit opzienbarende 
gebouw als een van de eersten 
vanbinnen zien. Ook de vorig jaar 
aangekochte Apollo van Max 
Beckmann wordt dan voor het 
eerst in Rotterdam getoond. 
Noteer deze datum vast in uw 
agenda, een uitnodiging volgt. 
Wanneer er meer aanmeldingen 
zijn dan er plek is, zal er worden 
geloot.
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Aandacht 
in NRC 
Op 14 juli verscheen in NRC 
Handelsblad een interview met 
met Arent Fock, voorzitter van 
het bestuur van de Vereniging 
Rembrandt. Aanleiding was een 
belangrijke schilderijenveiling 
bij Christie’s in Londen in de 
week ervoor. Daar hoopten drie 
Nederlandse musea hun slag te 
slaan. Hoewel de Vereniging 
Rembrandt meer dan 50% van 
het aankoopbedrag had toege-
zegd om deze musea te helpen, 
wist alleen het Frans Hals 
Museum de gedroomde aan-
koop te realiseren (zie p. 10).  
De andere twee musea werden 
overboden. Gezien de stijgende 
prijzen moet er meer gebeuren 
om aankopen van dit kaliber voor 
Nederlandse musea te kunnen 
verwerkelijken, was dan ook de 
boodschap.

ALV 2021
Voor de tweede keer in het 
 bestaan van de Vereniging 
Rembrandt werd de Algemene 
Ledenvergadering online ge-
houden. De ALV vond plaats op 
12 juni vanuit Het Scheepvaart-   
museum in Amsterdam. De ALV 
stemde in met de wijzigingen in 
het bestuur en de raad van advi-
seurs (zie voor de samenstelling 
van het bestuur per 12 juni 2021 
achter in het Bulletin, en voor de 
samenstelling van de raad van 
adviseurs www.verenigingrem-
brandt.nl). Ook de extra termijn 
van Arent Fock als voorzitter 
van het bestuur is goedgekeurd 
door de ALV. De vergadering 
werd afgesloten met een filmpje 
over de twee indrukwekkende 
wandtapijten met voorstellingen 
uit de Slag bij Solebay die het 
museum recentelijk kocht (zie 
ook pp. 20-24). 

‘Meer bijdragen is 
 nodig om musea in 
deze markt de kans te 
geven mee te bieden’
Arent Fock in NRC Handelsblad
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Nieuwe campagne
Hoe breng je de Vereniging Rem-
brandt onder de aandacht van 
een nieuw en breed publiek? Met 
deze opdracht ging reclamebureau 
New Amsterdam voor ons aan de 
slag. Zij bedachten de campagne 
‘Mijn Rembrandt’. Het eerste resul-
taat was een filmpje, dat in april 
van dit jaar negen keer is uitgezon-
den via de NPO. Vanaf juni volgden 
advertenties, interviews op onze 

website en outdoor-reclame in 
abri’s door heel Nederland. Leuk 
om te weten: alle acteurs en model-
len zijn leden van de Vereniging 
Rembrandt. Hebt u het filmpje 
 gemist? U kunt het nog terugzien op 
onze website. Daar vindt u ook in-
terviews en inzendingen van leden 
en niet-leden naar aanleiding van 
onze campagne. Laat u ons ook 
weten wie úw Rembrandt is?

Jacobs Gilde
Dit najaar is de eerste bijeenkomst 
voor leden van Jacobs Gilde. Dit 
ge zelschap is opgericht voor leden 
die de Vereniging Rembrandt heb-
ben opgenomen in hun testament 
of dat overwegen. Als dank orga-
niseert de Vereniging Rembrandt 
inhoudelijk interessante en inspi-
rerende bijeenkomsten voor leden 
van dit Gilde. Voor meer informatie 
over nalaten aan de Vereniging 
Rembrandt en Jacobs Gilde kunt u 
contact opnemen met Leonie Pels 
Rijcken (zie p. 58).

Herstel
In het laatste nummer van het 
Bulletin is helaas een storende  
fout geslopen. In de rubriek 
‘Rembrandtlid persoonlijk’ (p. 20) 
wordt in het interview met René  
ter Horst Pico della Mirandola  
genoemd, waar Piero della 
Francesca had moeten staan.

Een visionair
ontwerp
In de afgelopen maanden is een 
aantal kunstwerken gerestaureerd 
met steun van de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij ons 
BankGiro Loterij Restauratiefonds), 
waaronder een historiestuk van 
Ferdinand Bol voor Museum Het 
Rembrandthuis en het Apostelhuis 
door Jan Schoonhoven voor 
Museum Prinsenhof Delft (zie pp. 
48-51). Vanuit ons Van der Klaauw 
Fonds droegen wij bij aan de res-
tauratie van een visionair ontwerp 
voor de overbrugging van het IJ, 
in 1887 getekend door Frans 
Schikkinger. Deze tekening staat 
tot en met 14 november centraal 
in een presentatie in het Stads-
archief Amsterdam. 

Goed voorbeeld…
De heropening van de musea 
leidde tot extra aanmeldingen van 
nieuwe leden. Het jongste lid dat 
wij mochten inschrijven, was de 
tien dagen oude Emma uit Amster-
dam. Zij werd aangemeld door 
haar grootmoeder Elske Copper-
van Enter. Dit past in een  bijzondere 
familietraditie. Al op jonge leeftijd 
kregen Elske en haar zusje van hun 
ouders lidmaatschappen voor het 
leven van de Vereniging Rembrandt 
én van Natuur monu men ten. ‘Zij 
zeiden toen: wat er ook gebeurt in 
jullie leven, zo hebben jullie altijd 
iets leuks te doen: als het regent 
kun je naar een museum, en als  
de zon schijnt kun je de natuur in.’ 
Toen Elske trouwde, gaven haar 
ouders ook haar echtgenoot Jaap 
een lidmaatschap van de Vereni-
ging Rembrandt.
Op haar beurt maakte Elske haar 
zoon en dochter direct na hun ge-
boorte lid voor het leven, en meer 
 recent haar schoondochter en 
haar kleinzoon Jacob (op de foto 
met vader Maarten in het Rijks-
museum), en nu dus ook haar 
kleindochter. ‘Zo steunen we het 
nationaal kunstbezit en kunnen we 
 altijd genieten van wat er in de 
vele musea in ons land te zien is. 
We bezoeken dan ook allemaal  
regelmatig musea met onze 
Rembrandtkaart. Emma voor het 
eerst op 18 juni van dit jaar en ook 
mijn vader van 97 is na de herope-
ning in juni alweer geweest.’ 

Ook uw kunstliefde doorgeven?  
Een cadeaulidmaatschap voor uw 
(klein)kind is er al vanaf € 28 (tot  
28 jaar). Zie voor meer informatie  
www.verenigingrembrandt.nl.



 

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.

Hebt u tips of suggesties voor het Bulletin? 
 bulletin@verenigingrembrandt.nl
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Afbeelding omslag (detail, zie pp. 48-51)
Het Apostelhuis
Jan Schoonhoven
ca. 1953. Karton en papier, H 36 cm
MUSEUM PRINSENHOF DELFT

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. 



 

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 Stadsmuseum

’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 

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  


