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Vereniging Rembrandt, als je om kunst geeft

Een portret van Rudi Ekkart
Peter Hecht
Na 20 jaar neemt Rudi Ekkart afscheid als  
bestuurslid van de Vereniging Rembrandt.  
Peter Hecht schetst het portret van een  
succesvol bestuurder en onderhandelaar met 
een formidabele kunsthistorische kennis.

Ogenblik: De krent in de pap
Prof. dr. Henk van Os 
Net als natuurkundigen en medisch  
onderzoekers doen ook kunsthistorici soms 
mooie vondsten. Altijd maar kijken en kijken, 
tot je opeens iets ziet wat niemand voor jou 
heeft gezien.

Samen op de bres voor de Collectie Nederland
Gerdien Wuestman
De Vereniging Rembrandt heeft twee belangrijke bondgenoten: 
het Prins Bernhard Cultuurfonds en de BankGiro Loterij.  
Een gesprek met drie directeuren over hun samenwerking.

Kasteel de Haar
C. Willemijn Fock
‘Een unieke combinatie van Nederlands  
historisme en de Goût Rothschild’ – zo karak-
teriseert C. Willemijn Fock Kasteel de Haar in 
het artikel dat zij schreef naar aanleiding van 
het behoud van de collectie.

Kunstvragen
Erik Kessels
Gerdien Wuestman

Hetzelfde schilderij, op een andere manier bekeken
Johanna Maria van Winter
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Ontstaan uit een initiatief van slechts enkele particulieren in  
1883 als Vereeniging Rembrandt tot behoud in Nederland van  
kunstschatten, is de Vereniging Rembrandt uitgegroeid tot het 
grootste onafhankelijke kunstmecenaat in Nederland. Vanuit 
de kracht van dit collectief hebben meer dan 125 musea in 
Nederland werken in hun permanente collectie die gesteund zijn 
door de Vereniging Rembrandt. Van oude tot moderne kunst. 
Belangrijk criterium bij de ondersteuning is dat de aanwinst niet 
alleen de collectie van het betreffende museum versterkt en verrijkt, 
maar ook de gehele openbare kunstcollectie in Nederland. 

Fundamentele uitgangspunten zijn dat de Nederlandse openbare 
collecties voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. En dat de 
verhalen achter die kunstwerken ook verteld worden.

Kunstwerken, gesteund door de Vereniging Rembrandt, zijn 
onvervreemdbaar en altijd zichtbaar voor het publiek, tenzij de 
aard van het werk anders voorschrijft.

Het bestuur van de Vereniging Rembrandt is samengesteld uit 
kunsthistorici uit de museale en de universitaire wereld en  
betrokken professionals uit het maatschappelijke veld. Het bestuur 

besluit over het al dan niet financieel steunen van een aanvraag. 
Een positief oordeel van het bestuur geldt als een garantie van 
kwaliteit en stimuleert andere fondsen tot medefinanciering.

De rol van de Vereniging Rembrandt is niet uitsluitend financieel, 
maar het is evident dat de openbare kunstcollectie gebaat is bij 
een zo groot mogelijke financiële armslag. De Vereniging stelt zich 
dan ook ten doel haar draagvlak en haar inkomsten te vergroten. 

Iedereen kan hier aan bijdragen, al vanaf € 65 per jaar

De Vereniging Rembrandt helpt de openbare  
kunstcollectie versterken, verrijken en doorgeven

VERENIGING 
REMBRANDT
ALS JE OM
KUNST GEEFT 

Henri Matisse, La perruche et la sirène (1952), in 1967 aangekocht door het Stedelijk Museum met steun van de Vereniging Rembrandt



 
   

Dat is op zich al goud waard, maar veel 
heeft de Vereniging en de museum-
wereld ook te danken aan Ekkarts 
formidabele kunsthistorische kennis, 
gebaseerd op een fotografisch geheu-
gen en de speurzin van een detective. 
Hij weet wat een aanwinst kan bete-
kenen en waarom, maar weet ook 
onterecht enthousiasme op een ver-
standige manier af te remmen. Omdat 
hij even bescheiden als geestig is, zal 
hij wel niet veel om dit soort loftui-
tingen geven. Ze zijn echter ten volle 
verdiend en dit lijkt een goed moment 
om ze ook eens uit te spreken.

De verschillende leden van het 
Bestuur van de Vereniging Rembrandt 
delen hun liefde voor de kunst en 
voor het openbaar kunstbezit. Daarbij 
heeft Ekkart zich heel in het bijzonder 
onderscheiden als een pleitbezorger 
van de kleinere musea, als een lief-
hebber van de oudheidkamers van 
weleer. Hij houdt van geschiedenis in 
context en op kleine schaal, en houdt 
denk ik ook daarom zoveel van por-
tretten – portretten die nu juist niet 
als autonome kunstwerken voor de 

markt en het plezier van de liefheb-
ber werden gemaakt, maar vrijwel 
uitsluitend in opdracht werden ge-
schilderd om de gelijkenis van de 
voorgestelde ook na zijn dood nog  
te bewaren. 

Dat veel van de meest aantrekkelijke 
portretten de tijd uitsluitend hebben 
doorstaan omdat ze nu eenmaal goed 
geschilderd zijn, terwijl wij allang niet 
meer weten om wie het gaat, is iets 
dat Ekkart stoort. Veel van zijn werk 
als kunsthistoricus was er dan ook  

op gericht de naamloos geworden  
geportretteerde zijn naam en waar 
mogelijk zijn geschiedenis terug te 
geven.  

KUNST EN GESCHIEDENIS

Het is een oude wens te weten hoe 
een belangrijke man of vrouw eruit 
zag. Daarbij speelt de kunstwaarde 
van zo’n afbeelding niet per se een 
grote rol. Een portret van Admiraal 
de Ruyter mag best een kreng zijn, 
en ook een kopie van een portret  
van Willem de Zwijger stemt menig 
historicus al tevreden. De kunstlief-
hebber daarentegen let vooral op de 
kwaliteit van het werk en kan juist 
heel goed houden van Versproncks 
Meisje in blauw of van Rembrandts 
Oude man in het Mauritshuis zonder 
te weten wie daarvoor hebben gepo-
seerd. Maar voor Ekkart is ook het 
verhaal van zulke topstukken pas  
helemaal rond, als niet alleen de 
maker van het schilderij bekend is, 
maar ook de identiteit van de voor-
gestelde is onthuld. Ook deze doden 
moeten wat hem betreft bij hun 

naam kunnen worden genoemd, en 
als het even kan zelfs weer naar huis 
gebracht. De aankoop van de elders 
in dit nummer van het Bulletin be-
sproken portretten van de Franeker 
hoogleraar Nerdenus en zijn vrouw 
voor Museum Martena in Franeker  
is een prachtig voorbeeld van zo’n 
door Ekkart in gang gezette en uit-
eindelijk met succes bekroonde  
operatie (pp. 24-26).  

Zonder Ekkarts enthousiasme zou 
ook het grote portret van de familie 

Het is onmogelijk in een paar woorden recht 

te doen aan de bijdrage die Rudi Ekkart de 

afgelopen twintig jaar aan het werk van de 

Vereniging Rembrandt heeft geleverd. Hij is 

een duizendpoot. Bovendien is Ekkart zelden 

in het licht van de schijnwerpers te vinden, 

waardoor lang niet iedereen weet hoe  

succesvol hij als bestuurder en onderhandelaar 

is. Hij is een man met veel gezag, en krijgt 

gelukkig vaak het gelijk dat hij verdient.   

Een portret van Rudi Ekkart
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PETER HECHT

Foto: V
incent M

entzel

Rudi Ekkart, directeur van het Rijksbureau voor Kunsthistorische 

Documentatie in Den Haag en buitengewoon hoogleraar aan de 

Universiteit Utrecht, gaat in november 2012 met pensioen.  

Bij deze gelegenheid beëindigt hij ook zijn bestuurslidmaatschap van 

de Vereniging Rembrandt. Wij vroegen Peter Hecht om een bijdrage 

over Ekkarts bijzondere inbreng en verdiensten.  



hun musicerende kinderen, een  
inderdaad zeldzaam beeld van de 
17de-eeuwse Hollanders thuis, en 
veel historici zijn gelukkig met zo’n 
goed gedocumenteerde afbeelding 
van manifest beleden katholicisme 
uit een samenleving die ons maar al 
te vaak als exclusief protestants is 
beschreven. 

Kunst en geschiedenis gaan hier 
hand in hand, en voor een juiste 
beeldvorming van het verleden zijn 
allebei ook onmisbaar. Een portret 
van een jongeman die als een  
17de-eeuwse Paris een appel aan  
zijn halfontblote Venus schenkt, gold 
lang als voorbeeld van de kennelijk 
wat lossere zeden van een deel van 
het Amsterdamse patriciaat – totdat 

Van der Dussen van Hendrick van 
Vliet niet voor het Prinsenhof in Delft 
zijn gekocht. Hij zag het voor die 
stad belangrijke werk voor het eerst 
in 1988 bij kunsthandel Didier Aaron 
in New York, maar van aankoop kon 
destijds geen sprake zijn. Het mu-
seum sliep. Tien jaar later was het 
schilderij op de TEFAF en werd er één 
miljoen gulden voor gevraagd. De 
handelaar in kwestie had het stuk in 
commissie en over de prijs viel niet te 
praten. Dat was bijna net zo erg als 
een museum dat sliep, want een mil-
joen voor zo’n portret van een 
naamloze familie door een nagenoeg 
onbekende schilder was ook het 
kunstminnende bestuur van de 
Vereniging eigenlijk te gortig. Maar 

Ekkart zette door. Hij hield van die 
familie, en zag niet alleen de charme 
van het werk en de betekenis van dit 
Delftse portret voor Delft, maar ook 
het cultuurhistorische belang van het 
zo nadrukkelijk roomse bijwerk op 
het schilderij: hier stond een evident 
vooraanstaande familie uit de 17de 
eeuw openlijk katholiek te zijn in de 
tijd waarin hun geloof alleen in 
schuilkerken kon worden beleden. 
Het portret werd gekocht. Een leer-
ling van Ekkart ontdekte vervolgens 
wie de afgebeelde familie was, en in-
middels is het Portret van de familie 
Van der Dussen een van de meest 
geliefde schilderijen in Museum het 
Prinsenhof. Veel bezoekers hebben 
plezier in die ernstige ouders met 

6  VERENIGING REMBRANDT  NAJAAR 2012

Portret van de familie 

Van der Dussen 

Hendrick van Vliet

1640. Olieverf op paneel, 

159 x 209,8 cm

MUSEUM HET  

PRINSENHOF DELFT
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doodsportret, dat tot voor kort zo 
goed als volledig aan het oog ont-
trokken was, kon rekenen op Ekkarts 
belangstelling en sympathie, omdat 
hij zich nu eenmaal interesseert voor 
kunst en (cultuur)geschiedenis samen. 
Verspronck kreeg dus een oeuvre- 
catalogus van Ekkart, en zelfs het bij 
uitstek op de top van de Hollandse 
kunst gerichte Mauritshuis laat  
inmiddels een recent verworven 
doodsportret van Jan Thopas zien. 
Ekkart laat zijn sporen achter. 

Die liefde voor portretten van door-
gaans weinig beroemde burgers door 
vrijwel vergeten kunstenaars neemt 
overigens niet weg dat Ekkart bij de 
Vereniging Rembrandt ook een warm 
pleitbezorger was van de aankoop 
van de zogenaamde Burgemeester 
van Jan Steen. Hier ging het nu juist 
om een werk van een overbekende 
meester, dat bovendien in veler ge-
heugen stond gegrift omdat het nog 

Ekkart kon laten zien dat het bij dit 
werk van Ferdinand Bol ging om een 
portret van Wigbold Slicher en zijn 
vrouw, een puissant rijk, maar ook 
streng calvinistisch stel. De man  
huldigt zijn echtgenote met een 
charmant cliché als de allermooiste 
vrouw, meer niet. Voor wie van grote 
gebaren houdt, is dat bepaald niet 
opzienbarend. Toch moest sinds wij 
weten wie hij is, het beeld van de 
schaamtegrens bij de Hollandse  
calvinisten weer een beetje worden 
bijgesteld. En om nieuwe misverstan-
den te voorkomen, wees Ekkart er in 
zijn artikel over deze Ferdinand Bol 
vast op, dat mevrouw Slicher niet met 
ontblote borsten voor de schilder zal 
hebben geposeerd.   

DE SPOREN VAN EKKART

De liefde voor dit soort vragen  
omtrent de verloren identiteit van 
een geportretteerde en zijn wereld zit 
bij Ekkart diep. Hij raakte als kind al 
geïnteresseerd in de genealogie van 
zijn eigen familie en verbaasde zich 

erover dat sommige familieleden  
op 19de-eeuwse foto’s toen al door  
niemand meer konden worden  
benoemd. Ook staat hem nu nog bij, 
dat zijn moeders moeder het zo jam-
mer vond dat zij geen foto van haar 
ouders had, en het stemde hem dan 
ook heel tevreden toen hij die later 
terugvond in de boedel van haar zus. 
Ekkarts natuurlijke speurzin werd 
gaandeweg steeds verder ontwikkeld 
en academisch vervolmaakt, maar  
de liefde voor het portret en zijn ver-
halen bleef. Die bijzondere voorkeur 
betekende ook, dat Ekkart zich meer 
dan de meeste van zijn collega’s ging 
interesseren voor schilders die om  
redenen van smaak wat op de  
achtergrond waren geraakt, zoals de 
Haarlemse portrettist Verspronck, die 
in de kunstgeschiedenis een kwaaie 
broer had gekregen aan de zoveel 
beroemdere Frans Hals. Ook zoiets 
karakteristieks als het 17de-eeuwse 

Portret van een meisje in het blauw 

Johannes Verspronck

1641. Olieverf op doek, 

82 x 66,5 cm

RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

In 1922 kochten M.P. Voûte en E. Heldring, de 
voorzitter en de secretaris van de Vereniging 

Rembrandt, 40 schilderijen van de groot-
hertog van Oldenburg. De Italiaanse werken 
werden aan het Rijksmuseum overgedaan, 
maar enkele andere, waaronder Versproncks 
Meisje in het blauw, hield Voûte zelf.  
Later bleek hij dat populaire schilderij aan de 
Vereniging te hebben nagelaten, ter plaatsing 
in het Rijksmuseum.

Portret van een overleden

meisje, waarschijnlijk 

Catharina Margaretha  

van Valkenburg

Jan Thopas

1682. Olieverf op paneel,

 59 x 71 cm

MAURITSHUIS DEN HAAG



Duivenvoorde, ooit in een museum 
in Keulen en nu weer terug op de 
oude buitenplaats van de geportret-
teerde, Kasteel Duivenvoorde. De 
portretten van Willem Thielen en 
zijn vrouw, recent verworven voor 
het Catharijneconvent  – voor zulke 
schilderijen is Ekkart geen moeite  
teveel. Maar de ultieme triomf zou 
ook voor hem toch zijn, als 
Rembrandts Portret van Jan Six aan 
het openbaar kunstbezit zou kunnen 
worden toegevoegd, of Frans Hals’ 
Portret van Isabella Coymans. 
Portretten allebei, maar ook van de 
allergrootste kunsts

Peter Hecht is hoogleraar 

Kunstgeschiedenis aan de Universiteit 

Utrecht en bekleedt het Vereniging 

Rembrandt-fellowship

maar onlangs op de omslag van 
Simon Schama’s bestseller The 
Embarrassment of Riches had ge-
staan. Dat de rijke man en het meisje 
op het schilderij ook na zeer grondig 
onderzoek nog niet overtuigend zijn 
geïdentificeerd en dat de betekenis 
van de voorgestelde confrontatie  
tussen arm en rijk nog altijd raadsel-
achtig is, was in dit geval een aan-
beveling. Het schilderij, zo meende 
Ekkart, had de potentie van een 
icoon, omdat het vrijwel onmogelijk 
is ernaar te kijken zonder in gesprek 
te raken over de vraag wat hier nu  
eigenlijk gebeurt. In het nieuwe 
Rijksmuseum krijgt het werk een  
prominente plaats. 

Als iemand zich zo lang en succesvol 
heeft ingespannen voor het openbaar 
kunstbezit als Ekkart, wordt het inte-

ressant te vragen wat hij zelf ziet  
als zijn beste momenten en wat de 
ultieme kroon op zijn werk zou zijn. 
Ekkart was dikwijls tevreden, blijkt 
dan, en de laatste geslaagde aankoop 
is althans voor even favoriet – tot de 
volgende zich aandient. Franeker  
ligt nog vers in het geheugen. Een 
moeilijke jacht op een zeldzaam stuk 
voor een klein museum, dat geeft  
bijzonder plezier. Hendrick van Vliets 
Portret van de familie Van der 
Dussen voor Delft, dat was mooi,  
net als de meer recente aankoop,  
wederom voor Delft, van Willem  
van der Vliets portret van notaris De 
Langue en zijn vrouw. Die man heeft 
ooit nog oog in oog met Vermeer ge-
staan! Relevante aankopen met een 
sterk verhaal, zoals Willem van Mieris’ 
Portret van Jacob van Wassenaer van 
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‘De burgemeester van  

Delft en zijn dochter’

Jan Steen

1655. Olieverf op doek,  

82,5 x 68,5 cm

RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

Portret van Isabella  

Coymans

Frans Hals

Ca. 1650-52. Olieverf op  

doek, 116 x 86 cm

PARTICULIERE COLLECTIE



 PROF. DR. H.W. VAN OS

OGENBLIK

De krent in de pap
voor Vincent

Ik verbeeld me dat je aan collegae en 
studenten kan zien, wanneer hen zoiets 
net is overkomen. Laatst kwam de 
projectleider tentoonstellingen van de 
Hermitage Amsterdam op mij af. Op 
zijn gezicht de glans van: En nou wil ik 
jou eens iets vertellen. ‘Moet je horen. 
Loop ik gewoon wat te snorren bij de 
antiquairs van de Spiegelstraat en vind  
ik tussen de bric-à-brac een schets van 
een roeier geschilderd door Repin. Ik zal 
je een afbeelding ervan opsturen’. 
Twee dagen later kwam de afbeelding. 
Linksonder is op het doek een vage 
signatuur te zien. Maar belangrijker 
voor de toeschrijving is, dat Ilja Repin 
inderdaad zulke schetsen maakte. Deze 
zou dan ontstaan kunnen zijn tussen 
1870 en 1873, toen hij bezig was met 
zijn meesterwerk dat hem de grootste 
schilder van Rusland zou maken, De 
Wolgaslepers. De oerkracht van de 
verworpenen der aarde en hoe zij 
afgepeigerd raken daar aan de rivier, 
dat was toen zijn thema, of het nu 
slepers of roeiers waren. Zo modelleerde 
Repin lichamen en zo zocht hij naar 
een verrassende focus om spierkracht 
optimaal zichtbaar te maken.

Een Repin of niet, het was in ieder 
geval geen kleine jongen die dit heeft 
geschilderd. Stel je voor dat het echt 
een Repin is! Voor mij is dit niet zo 
belangrijk. Mij gaat het om de ervaring 
van ontdekking, die maakt dat je gaat 
stralen. Als kunsthistoricus studeer je 
niet alleen, je leeft met kunst.  

Altijd maar kijken, kijken, kijken. Bijna 
altijd naar iets wat anderen al eerder 
hebben gezien. Opeens zie je het 
ongeziene. Je bent genoeg kenner om 
het zeker te weten. Het is een soort 
wonder dat je beleeft. En dan kan het 
zijn dat je tegen jezelf zegt: ‘Daar doe  
ik het allemaal voor’s 
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Van alle betekenisvolle ogenblikken in het 

leven van een geleerde zijn de mooiste de 

momenten waarop hij iets nieuws ontdekt. 

Natuurkundigen juichen dat Higgsdeeltjes  

echt bestaan, medisch onderzoekers 

triomferen wanneer een nieuw genees-

middel blijkt te werken, kunsthistorici koken 

over als ze een kunstwerk van belang 

vinden, dat nog niet eerder bekend was.  

Je valt stil van verbazing, je bent verrast, 

verrukt en je bent ook een beetje trots. 

Maar ook onzeker: ‘Zou het wel echt iets 

zijn? Dat kan toch niet waar zijn!’

Foto @
 A

rjan Bronkhorst
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Marieke van Schaik
Managing Director BankGiro Loterij

Waar staat de BankGiro Loterij voor?
‘De BankGiro Loterij steunt goede doelen  
die werken aan cultuur en het behoud van 
cultureel erfgoed. Met de loterij, waaraan 
ruim 700.000 mensen meedoen, werven  
we daar fondsen voor en geven we bekend-
heid aan deze organisaties. Onze bijdragen  
voor musea zijn bestemd voor aankopen,  
restauraties en de presentatie van de  
vaste collectie – eigenlijk voor alles wat  
nagelvast zit.’

Wat is voor jullie het belang om  
aankopen van musea te steunen?
‘We vinden het belangrijk dat de Collectie 
Nederland een rijke collectie is en blijft. 
Daarbij komt dat we met de loterij graag  
zo concreet mogelijke zaken willen steunen.’

Met welk bedrag steunt u de Vereniging 
Rembrandt en waarvoor is dat bedoeld?
‘Onze bijdrage aan de Vereniging Rembrandt 
is vijf jaar lang 300.000 euro per jaar. 
Daarmee is het BankGiro Loterij Aankoop-
fonds opgericht, bedoeld voor musea die 
geen directe bijdrage van de BankGiro Loterij 
zelf ontvangen. Dat zijn vooral de kleinere, 
regionale musea. Onze deelnemers wonen 
door het hele land, dus we willen ook dat 
musea in het hele land in de opbrengsten 

mee delen. De Vereniging Rembrandt is  
natuurlijk als geen ander geschikt om daarin 
de juiste keuzes te maken.’

De Vereniging Rembrandt steunt niet  
alleen aankopen van musea, maar vraagt  
ook aandacht voor het openbaar kunstbezit. 
Is dat een missie waaraan de BankGiro 
Loterij ook zou willen bijdragen?
‘Jazeker, dat is ook het tweede deel van  
onze missie: we willen bekendheid geven  
aan het werk van de organisaties die wij  
steunen. Bij onze eigen organisatie komt dat 
onder andere tot uitdrukking in het prijzen-
pakket. We verloten onder onze deelnemers 
bijvoorbeeld kaartjes voor een museum of 
een cultureel evenement, of voor een  
overnachting in een monument.’ 

Is er een gezamenlijke aankoop die  
u in het bijzonder is bijgebleven?
‘Dit jaar is er een album amicorum aan- 
gekocht door het Stedelijk Museum in  
Zutphen met de oudste foto van Nederland.  
Dat vind ik een heel mooie aankoop, niet  
alleen omdat dit aansprekend is voor een 
breder publiek, maar ook omdat het voor  
dat museum een belangrijke aanvulling op 
de bestaande collectie is.’

Hoe ziet u de toekomst als het gaat om 
steun aan het openbaar kunstbezit?
‘Als BankGiro Loterij staan we daarvoor en 
we willen daar in de toekomst ook graag  
mee doorgaan, maar het blijft voor ons wel 
een grote uitdaging om deelnemers te  
werven en te behouden in deze moeilijke 
economische tijd. We hopen dat de overheid 
inziet hoe uniek dit systeem is en daar ook  
rekening mee houdt in de aanpassing van  
de kansspelwetgeving. Met de drie Goede 
Doelen Loterijen (BankGiro Loterij, Postcode 
Loterij en VriendenLoterij) geven we bij  
elkaar jaarlijks zo’n 400 miljoen euro aan  
de samenleving terug, en dat is een heel  
belangrijke bijdrage, zeker nu.’s

Adriana Esmeijer 
Directeur Prins Bernhard Cultuurfonds

Waar staat het Prins Bernhard Cultuurfonds voor?
‘Het Prins Bernhard Cultuurfonds streeft ernaar  
de cultuur en het natuurbehoud in Nederland te 
bevorderen. Wij doen dat door groot- en klein-
schalige projecten in alle provincies financieel te 
ondersteunen. Als privaat wervend fonds be-
schouwen we het, zeker nu cultuur en natuurbe-
houd door overheidsbezuinigingen in het gedrang 
komen, als onze taak aandacht te vestigen op de 
mogelijkheden van mecenaat en dat optimaal te 
faciliteren.’
 
Wat is voor jullie het belang om aankopen  
van musea te steunen?
‘Naast allerlei soorten cultuuruitingen en natuur 
beschouwen wij erfgoed als een grote inspiratie-
bron voor mensen. Het is van belang dat bijzon-
dere kunstwerken en objecten met een documen-
tair-historische waarde bewaard blijven, bij 
voorkeur in publieke instellingen, opdat zoveel 
mogelijk mensen daar toegang toe hebben.’
 
Met welk bedrag steunt u de Vereniging 
Rembrandt en waarvoor is dat bedoeld?
‘De Vereniging Rembrandt is één van de weinige 
organisaties die het Cultuurfonds elk jaar opnieuw 
ondersteunt, en zij ontvangt steevast één van de 
hoogste bijdragen die wij verstrekken. Net als in 
2011 hebben we ook dit jaar 725.000 euro toege-
kend, waarvan 60.000 specifiek bestemd voor 

Naast haar leden en fondsen heeft de Vereniging Rembrandt twee belangrijke bondgenoten: 
het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBC) en de BankGiro Loterij (BGL). De betrekkingen met de 
eerste organisatie dateren al uit 1960, het jaar waarin het PBC de Vereniging Rembrandt begon 
te steunen met gelden uit de voetbaltoto. De samenwerking met de BGL bestond tot 2010 
uit het samen optrekken bij het doen van grote aankopen en kreeg daarna vaste vorm in de 
oprichting van het BankGiro Loterij Aankoopfonds bij de Vereniging Rembrandt. Wat betekent 
die samenwerking voor deze organisaties? Drie directeuren –alle drie vrouw– aan het woord.

SAMEN OP DE  BRES VOOR DE COLLECTIE NEDERLAND

Foto: R
oy Beusker

GERDIEN WUESTMAN
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Fusien Bijl de Vroe
Directeur van de Vereniging Rembrandt

Waar staat de Vereniging Rembrandt voor?
‘De Vereniging Rembrandt staat voor kwaliteit 
en voor leden die allemaal betrokken zijn en 
zich verantwoordelijk voelen voor het verrijken 
van de Collectie Nederland. En daarnaast vin-
den we het van belang dat het grote publiek 
zich bewust wordt van de enorme betekenis 
van de ondersteuning door particulieren voor 
de collecties van musea.’

Wat betekent de samenwerking met het PBC 
en de BGL voor de Vereniging Rembrandt?
‘Het belang van deze allianties is nauwelijks 
te overschatten. Dankzij het Prins Bernhard 
Cultuurfonds en sinds 2010 het BankGiro 
Loterij Aankoopfonds kan de Vereniging weer 
zoveel meer bijdragen. En het zijn deze bij-
dragen, samen met die van de leden via con-
tributie, schenkingen en erfstellingen, die ook 
dit jaar weer onmisbaar zijn gebleken om ge-
droomde aankopen tot werkelijkheid te 
maken – allianties maken dromen waar.’ 

Wat voor bedrag heeft de Vereniging 
Rembrandt op jaarbasis te besteden en 
waarvoor is dat bedoeld?
‘In het afgelopen jaar kon de Vereniging 
Rembrandt voor 2,1 miljoen euro aan steun 
verlenen. Dat gaat soms om heel kostbare 
aankopen, maar ook om kleinere aanwinsten 

die een niet minder belangrijke verrijking van 
de Collectie Nederland betekenen, zoals de 
twee portretten van Jan Claesz die onlangs 
zijn verworven door het Martena Museum in 
Franeker.’

Wat doet de Vereniging Rembrandt aan  
haar tweede missie, het vergroten van de 
publieke belangstelling en de kennis over  
de kunstschatten in Nederlandse musea?
‘Daarvoor hebben we onder andere het 
Fellowship van de Vereniging Rembrandt in-
gesteld. In het kader van dit Fellowship heeft 
Peter Hecht vorig jaar de opstelling van de 
vaste collectie in Museum Boijmans ingericht, 
De Collectie Verrijkt. Ook de website De 
Verrijking is opgezet om deze doelstelling te 
verwezenlijken. Op deze site kan een groot 
publiek kennis nemen van de verhalen achter 
de kunstschatten in onze musea.’

Is er een gezamenlijke aankoop die u in het 
bijzonder is bijgebleven?
‘Een prachtig en heel recent voorbeeld is  
natuurlijk de collectie van Kasteel de Haar. 
Om dit uitzonderlijke geheel te kunnen  
behouden was zo’n groot bedrag nodig dat 
het bijna onmogelijk leek om dit voor elkaar 
te krijgen. Maar dankzij de gezamenlijke in-
spanningen van vele fondsen en organisaties, 
waaronder het Prins Bernhard Cultuurfonds 
en de BankGiro Loterij, is het toch gelukt.’

Hoe ziet u de toekomst als het gaat om 
steun aan het openbaar kunstbezit?
‘De musea bevinden zich op dit moment in 
zwaar weer, waardoor er een steeds groter 
beroep op het mecenaat zal worden gedaan. 
Onze ambitie is niet voor niets om het bedrag 
voor bijdragen aan aankopen voor musea te 
verdubbelen. Die ambitie hebben we omdat 
we ook in de toekomst de gedroomde top-
stukken voor de Nederlandse musea willen 
helpen aankopen en die worden zeker niet 
goedkoper. Allianties als die van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds en de instelling van 
het BankGiro Loterij Aankoopfonds zijn  
hierbij een belangrijke steun in de rug.’s

aankopen van kleine musea. Het Cultuurfonds  
is sinds jaar en dag de grootste afzonderlijke  
begunstiger van de Vereniging. De expertise en 
zorgvuldigheid waarmee de Vereniging aan-
koopvoorstellen beoordeelt, biedt vertrouwen 
dat het geld goed wordt besteed. Het instellen 
van een eigen commissie kunstaankopen is over-
bodig zolang de Vereniging Rembrandt bestaat 
en op dit niveau opereert.’

De Vereniging Rembrandt steunt niet alleen  
aankopen van musea, maar vraagt ook aandacht 
voor het openbaar kunstbezit. Is dat een missie 
waaraan het Prins Bernhard Cultuurfonds ook 
zou willen bijdragen?
‘Dat juichen we absoluut toe. We ondersteunen 
zelf ook veel projecten die de waarde van  
cultuur uitdragen en mensen daarbij betrekken. 
Publicaties bijvoorbeeld, maar ook activiteiten op 
het gebied van cultuureducatie en -participatie.’ 

Is er een gezamenlijke aankoop die u in het  
bijzonder is bijgebleven?
‘Kort nadat ik bij het Cultuurfonds kwam werken, 
presenteerde het Rijksmuseum een aanwinst die 
de Vereniging Rembrandt mede met onze steun 
had helpen verwerven: de portretten van Rogier 
le Witer, zijn vrouw en zijn moeder, geschilderd 
door Jacob Jordaens. Ik herinner me dat de drie 
monumentale werken grote indruk op me  
maakten. Vanwege het formaat en de grandeur 
waarmee de Antwerpse koopmansfamilie zich 
heeft laten afbeelden, en vooral ook vanwege 
Jordaens’ virtuoze manier van schilderen. Fijn 
dat we de drie portretten vanaf volgend jaar 
weer kunnen zien in het Rijks’.

Hoe ziet u de toekomst als het gaat om steun  
aan het openbaar kunstbezit?
‘Prijzen van kunstwerken van grote kwaliteit  
lopen helaas steeds verder op. Toch hopen wij dat 
we ook in de toekomst met vereende krachten 
absolute topstukken voor Nederland kunnen  
behouden. Het Cultuurfonds zal daar via de 
Vereniging Rembrandt aan blijven bijdragen. 
Verder zijn wij in dit verband blij dat de Vereniging 
nu ook structureel wordt ondersteund door de 
BankGiro Loterij.’s

VERENIGING 
REMBRANDT
ALS JE OM
KUNST GEEFT 

SAMEN OP DE  BRES VOOR DE COLLECTIE NEDERLAND



Kasteel de Haar

C. WILLEMIJN FOCK

Ons land kent van oudsher geen sterke

verzameltraditie op internationaal gebied.  

De Nederlandse kunst is – mede door het 

kwalitatief hoge en omvangrijke aanbod – altijd 

overheersend geweest, zowel bij particuliere 

verzamelaars als bij musea, en dat is nog steeds 

zo. Natuurlijk zijn hierop uitzonderingen, zoals 

de moderne kunsten vanaf de 20ste eeuw,  

en eerder bijvoorbeeld ook oosters porselein,  

dat door de grootschalige import vanaf 1602 

door ons als het ware is geannexeerd als 

nationaal product. Ook specifieke kunstvormen 

ontsnapten aan deze algemene focus op onze 

nationale kunstproductie, zoals de teken- en 

vooral prentkunst, die immers juist haar ontstaan 

dankte aan haar betekenis bij de verspreiding 

van kunststromingen en nieuwe inventies tot 

ver over de eigen grenzen. Dat neemt niet weg 

dat er weinig plaatsen in Nederland zijn, waar 

men een werkelijk internationale cultuur kan 

proeven en ondergaan. Juist in dit opzicht mag 

De Haar als een unicum in ons land worden 

beschouwd.

Een unieke combinatie van Nederlands historisme  
en de ‘Goût Rothschild’
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Prof. dr. C.W. (Willemijn) Fock is de 
éminence grise van de Nederlandse 
kunstnijverheid. In ons land zijn er 
bijna geen beoefenaars van dit  
vakgebied die gedurende de 25 jaar 
dat zij hoogleraar in Leiden was niet 
bij mevrouw Fock hebben gestudeerd 
of zijn gepromoveerd.
Zij heeft een indrukwekkende staat 
van dienst vanwege haar diep- 
gravende onderzoek en lange reeks 
van publicaties, haar lidmaatschap 
van de KNAW en haar talrijke  
bestuurslidmaatschappen. 
Bij de Vereniging Rembrandt was  
zij van 1981 tot 2008 lid van de 
Raad van Adviseurs en maakte zij 
vanaf 2008 deel uit van het Bestuur. 
Als tijdens vergaderingen aanvragen 
voor kunstnijverheid aan de orde 
kwamen, luisterden de andere  
bestuursleden met rode oren naar 
haar minicolleges, die gelardeerd 
waren met staaltjes van haar enorme 
praktijkkennis. 
In oktober nam mevrouw Fock  
afscheid van het Bestuur, maar zeker 
niet van de kunstnijverheid. Zij wordt 
in het Bestuur opgevolgd door dr. Jet 
Pijzel-Dommisse, conservator kunst-
nijverheid in het Gemeentemuseum 
in Den Haag (en natuurlijk gepromo-
veerd bij Willemijn Fock).  

 Kasteel de Haar wordt over het algemeen gezien  
als een weliswaar uitzonderlijk, maar toch vooral 
Nederlands voorbeeld van laat 19de-eeuwse  

historiserende bouwkunst: enerzijds een reconstructie 
van een middeleeuws kasteel, maar tevens een nieuwe 
creatie door de belangrijkste 19de-eeuwse architect, 
Pierre Cuypers. Opdrachtgever was baron Etienne van 
Zuylen, telg uit een van Nederlands oud(st)e adellijke  
geslachten, die de ruïne van het kasteel van zijn voor- 
vaderen wilde herscheppen in een in alle opzichten  
weer bewoonbaar adellijk onderkomen. Een droom,  
die mogelijk werd gemaakt door het fortuin van zijn 
jonge vrouw. Maar deze Hélène de Rothschild, met wie 
hij in 1887 was gehuwd, bracht meer mee dan haar  
voor Nederlandse begrippen ongekende financiële mo-
gelijkheden. Vooral interieur en inrichting van Kasteel  
de Haar, met de kostbaarste kunstobjecten van velerlei  
herkomst en perioden, stralen de levensstijl uit die in de 
19de eeuw typerend werd voor generaties Rothschilds 
elders in Europa, te midden waarvan zij was  
opgegroeid.

INTERNATIONALE ACHTERGROND

Vanuit Frankfurt, waar hun vader Mayer Amschel Rothschild 
als Joodse bankier een grote reputatie had opgebouwd, 
waren de vijf zoons vanaf 1798 uitgewaaierd over Europa 
om hun steeds grootschaliger bankzaken ook vanuit 
Londen, Wenen, Parijs en Napels beter te kunnen behar-
tigen. Daarbij bleven echter de hechte familiebanden over 
de generaties bewaard en ook hun bank bleef als één 
firma optreden. Als geen ander werden de Rothschilds in 
de 19de eeuw een voorbeeld van een nieuwe klasse:  
kosmopoliet, sociaal, behorend tot zowel de financiële als 
de culturele elite. Doordat zeker in de tweede en derde 
generatie hun huwelijken grotendeels werden gesloten 
binnen de clan tussen familieleden uit de verschillende 
takken – immers gevestigd in vijf landen – werd deze  
internationale mentaliteit nog versterkt. Ook Hélène de 
Rothschild bezat deze internationale achtergrond; zo stamde 
zijzelf via de huwelijken van haar ouders en grootouders 
af van de vier broers Rothschild die zich als eersten in 
Engeland, Oostenrijk, Frankrijk en het Koninkrijk van 
Napels hadden gevestigd.

In het begin hadden de vijf broers als gelovige Joden, 
ondanks hun belangrijke positie als bankiers van staten  
en staatshoofden, echter geen toegang tot de sociale  
elites in hun land van vestiging. Vooral bij de jongste 
onder hen, Hélènes grootvader James, werd de behoefte 

aan sociale erkenning 
steeds heviger. Hoewel hij, 
net als zijn broers, eerst in 
Frankrijk vasthield aan een 
sobere levensstijl, veran-
derde dit omstreeks 1820 
radicaal: hij werd eigenaar 
van een riant Hôtel in Parijs 
en kocht binnen tien jaar 
twee kastelen in de om-
geving, die hij zo luxueus 
mogelijk liet verbouwen en 
inrichten. Uit op zoveel 
mogelijk uiterlijk vertoon, 
werd de Parijse elite uit-
genodigd op dure diners 
en bals, wat uiteindelijk  
de gewenste sociale  
gevolgen zou hebben. 
Vanaf 1827/28 begon hij 
bovendien kunst aan te kopen, wat in de loop van zijn 
leven steeds meer een obsessie werd, ook al liet hij zich 
daarbij leiden door artistieke agenten die Europa voor 
hem afstroopten. Niet alleen exclusiviteit stond daarbij 
voorop, al moesten de modellen en mallen van objecten 
als meubels, pendules, bronzen en dergelijke na levering 
worden vernietigd. Maar vooral de kwaliteit moest on-
overtroffen zijn: de fraaiste oude meesters, Franse meu-
belen van de beste 18de-eeuwse ébénistes, antiquiteiten 
en objets d’art uit heel Europa en daarbuiten. Tot zijn 
dood zou hij dit alles obsessief blijven verzamelen en ook 
andere familieleden volgden in dit voetspoor. 

In de loop van de eeuw namen de Rothschilds om hun 
sociale aspiraties te verwezenlijken geen genoegen meer 
met de aanschaf van bestaande woningen en kastelen, 
maar prefereerden zij deze zelf te laten bouwen als  
symbolen van hun nu onaangetaste positie binnen de 
hoogste rangen van de sociale elite, waarbij zij zich bij 
voorkeur spiegelden aan koninklijke voorbeelden. 
Mentmore in Buckinghamshire was het eerste kasteel 
dat in 1850 nieuw werd gebouwd voor Mayer de 
Rothschild, door de Engelse architect Joseph Paxton,  
bekend in diezelfde jaren door de bouw van het Chrystal 
Palace.

James, niet geneigd zich door zijn jongere neef uit 
Engeland te laten overvleugelen, besloot daarop nauwe-
lijks drie jaar later zijn kasteel Ferrières, gelegen in het 
Franse departement Seine-et-Marne, dat al sinds 1829  

De zuidoostelijke kant van de feestzaal 

(Foto uit P.J.H. Cuypers, Le château  

De Haar à Haarzuylens, Utrecht 1910)  

De eetzaal (Foto uit P.J.H. Cuypers,  

Le château De Haar à Haarzuylens, 

Utrecht 1910)  



Het tapijt met De Strijd 

tussen de Deugden en 

Ondeugden hangend op 

de galerij in de grote hal



in zijn bezit was en waaraan hij intussen grote sommen 
had gespendeerd, geheel te laten afbreken, terwijl hij 
door diezelfde Paxton ‘another Mentmore but twice the 
size’ liet ontwerpen. In Mentmore kreeg voor het eerst 
een grote hall, met een arcadegalerij op de eerste  
verdieping, als centrale ruimte een ontvangstkarakter. 
Tegelijkertijd werden hier topstukken uit de collecties van 
Mayer getoond. Typerend voor de Goût Rothschild 
waren hier onder meer een zeldzame set wandtapijten 
met de zogenaamde Maanden van Lucas uit de Parijse 
gobelinfabriek rondom op de wanden, terwijl drie  
kostbare scheepslantaarns afkomstig van de beroemde 
Bucentaur van de Doges van Venetië aan het plafond 
hingen en de monumentale schouw uit de Antwerpse 
woning van Rubens stamde. In Ferrières, het indrukwek-
kendste voorbeeld van 19de-eeuwse architectuur in 
Frankrijk, was de hall vooral het product van de in zijn 
tijd beroemde schilder Eugène Lami. Deze was verant-
woordelijk voor het gehele decor: de combinatie van  
renaissance en Lodewijk XIV-stijl, van Engelse, Franse en 
Italiaanse elementen en de presentatie van de kunstwer-
ken tot een overweldigend ensemble. Het lijkt niet te 
vergezocht dat Hélènes herinneringen aan dit kasteel van 
haar grootouders een inspiratiebron kunnen zijn geweest 
bij de keuze om ook in De Haar een grote hall de centrale 
ontvangstfunctie te geven waarin tevens de kunstcollecties 
een rol konden spelen.

ECLECTISCHE SMAAK

In Kasteel de Haar is in deze periode van historisme de 
overheersende keuze voor de middeleeuwen vanzelfspre-
kend. In het algemeen prefereerden de Rothschilds echter 
de renaissance in al haar vormen. Zowel in Mentmore als 
Ferrières, kastelen die toonaangevend werden voor de 
Goût Rothschild, was de hall geïnspireerd op Italiaanse 
palazzi, maar overheersten in andere vertrekken eerder de 
Franse Lodewijk-stijlen, die toen nog als de late fase van 
de renaissance werden beschouwd. Maar vooral zijn hun 
interieurs een voorbeeld van een eclectische smaak, 
waarin kostbare en zeldzame objecten uit alle stijlperiodes 
en uit alle windstreken tegelijkertijd een plaats kregen. 
Dergelijke eclectische combinaties zijn ook typerend voor 
De Haar, zoals in de eetzaal, waar in de middeleeuwse 
lambrisering twee 18de-eeuwse tapijten zijn opgenomen 
naar Teniers, zogenaamde Tenières zonder welke geen 
paleis in Europa in de 18de eeuw compleet was. Evenmin 
misstaat het dat daar in de geheel middeleeuws geïnspi-

De feestzaal van Kasteel 

de Haar met de tapijten   

De Schepping en Zondeval 

en De Hemelvaart

Reddingsplan collectie Kasteel de Haar
Na het overlijden van baron Thierry van 
Zuylen van Nijevelt in januari 2011, zagen 
zijn erfgenamen, zijn vijf dochters, zich 
geplaatst voor een zwaar dilemma. De Britse 
fiscus had zijn oog laten vallen op de 
bezittingen van de familie in Nederland en 
had de executeur-testamentair een aanslag 
gestuurd voor de successierechten op de 
collectie kunst, antiek en meubilair in Kasteel 
de Haar. De verzameling, nog altijd privé-
eigendom van de familie Van Zuylen, was 
rond het jaar 2000 al voor een groot deel in 
langdurig bruikleen gegeven aan de Stichting 
Kasteel de Haar, die het kasteel, park en 
tuinen in eigendom heeft, beheert en 
exploiteert. Deze bruikleen was destijds in 
het leven geroepen om de collectie bijeen te 
houden en de Stichting de gelegenheid te 
bieden het ‘verhaal van De Haar’ in beeld te 
brengen voor bezoekers.

Het dilemma waar de dochters van de baron 
zich voor gesteld zagen, was dat ze, om de 
successierechten te kunnen betalen, aanzien-
lijke delen van hun bezit van de hand zouden 
moeten doen. Omdat het om een substantieel 
bedrag ging, wilde de familie de bruikleen-
overeenkomst openbreken. Er waren plannen 
om enkele indrukwekkende en waardevolle 
delen van de collectie te verkopen, bijvoor-
beeld de 16de-eeuwse Brusselse wandtapijten 
uit het atelier van Pieter van Aelst en het tafel-
zilver naar ontwerp van Pierre Cuypers. Alleen 
al de gedachte aan de mogelijke effectuering 
hiervan deden bestuur, directie en medewer-
kers van De Haar het klamme zweet uitbre-
ken. Het zou een absolute ramp zijn als deze 
topstukken zouden verdwijnen, waarmee het 
ensemble dat zich al meer dan honderd jaar 
als ‘Gesamtkunstwerk’ in het kasteel bevindt 
uit elkaar zou vallen. De Haar zou zijn ziel ver-

liezen en Nederland een uniek ensemble van 
internationale allure. 

Het idee dat de Stichting Kasteel de Haar 
zelf koper zou kunnen worden van de collectie 
leek lange tijd niet van realiteitszin te getuigen: 
de getaxeerde waarde van de verzameling was 
zo hoog dat het onmogelijk leek daarvoor 
fondsen te werven. Omdat een groot deel van 
de verzameling was ondergebracht in een 
langdurige bruikleenovereenkomst, kon echter 
een kortingspercentage op de waarde worden 
toegepast. De familie bleek bereid om de col-
lectie, na aftrek van de korting, als geheel te 
verkopen aan de Stichting Kasteel de Haar. Voor 
hen zou het ook een opluchting zijn als ze aan 
hun financiële verplichtingen konden voldoen 
en tegelijkertijd het door hun voorouders ge-
creëerde erfgoed bij elkaar zouden kunnen 
houden en veiligstellen. Dankzij de korting zou 
het aankoopbedrag enkele miljoenen bedragen, 
nog een aardig bedrag, maar niet meer het 
oorspronkelijke veelvoud daarvan. p



FONDSENWERVING

De Stichting had de laatste jaren voor grote 
projecten als de restauratie van het kasteel en 
bijgebouwen al vaak een beroep gedaan op 
subsidiegevers en overheden. Opnieuw een 
miljoenenbedrag bij elkaar halen leek onmo-
gelijk. Toch werd een kans gewaagd. Om te 
peilen of aanvragen enige kans van slagen 
zouden hebben, werd een beroep gedaan op 
één van de meest gezaghebbende instellingen 
op het gebied van ondersteuning bij kunst-
aankopen: de Vereniging Rembrandt.

Achteraf bezien heeft de Vereniging 
Rembrandt voor dit project een sleutelrol  
vervuld. Begin november 2011, direct na het 
bekend worden van de mogelijkheid de collec-
tie aan te kopen, werd de Vereniging benaderd. 
Bij het behandelen van de aanvraag ging zij 
zeer voortvarend te werk: nog diezelfde maand 
werd het besluit genomen de aankoop van de 
collectie te ondersteunen met een bijdrage  
bedoeld voor de Brusselse wandtapijten (zie 

hierover het advies van mevrouw C. Willemijn 
Fock op pp. 18-20). Het bestuur van de 
Vereniging gaf aan dat een deel van de bijdrage 
zou komen uit het Nationaal Fonds Kunst-
bezit. Dat was een enorme opsteker voor de 
Stichting.

Gezien het gezag dat de Vereniging geniet 
onder de grote Nederlandse fondsen, was dit 
een bijzonder goede start: bij alle andere  
aanvragen kon worden genoemd dat de 
Vereniging Rembrandt reeds steun had toe-
gezegd. Niettemin waren de eerste reacties 
enigszins terughoudend. Het belang van de 
collectie op Kasteel de Haar stond niet ter  
discussie, maar de hoogte van de gevraagde 
steun was voor veel fondsen problematisch. 
Toch mocht een aanvraag worden ingediend 
bij het Mondriaan Fonds, het VSBfonds, het 
SNS REAAL Fonds en het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. Ook zijn enkele relatief jonge 
fondsen benaderd, zoals Stichting Ammodo en 
het Gieskes-Strijbis Fonds. Op voordracht van 

de Vereniging Rembrandt mocht tevens een 
aanvraag worden ingediend bij een anoniem 
fonds. Vanzelfsprekend is ook direct in  
november contact opgenomen met de BankGiro 
Loterij, waar we ondanks het verstrijken van 
de inzendingstermijn alsnog een aanvraag 
mochten indienen.

Ook de overheden zijn direct in november 
2011 benaderd: zowel met de gemeente en de 
provincie Utrecht als met de rijksoverheid zijn 
gesprekken gevoerd. De timing was natuurlijk 
slecht; alle overheidsbegrotingen stonden 
onder grote druk en met name de cultuurbe-
grotingen boden geen enkele ruimte meer.  
We kregen dan ook nul op het rekest.

De Vereniging Rembrandt heeft het project 
voorgedragen aan de Utrechtse Rembrandt 
Cirkel, die daarop besloot het te steunen.  
Met de bijdrage van deze Cirkel en een toe-
zegging van het K.F. Hein Fonds werd ook het 
draagvlak voor het project in de regio Utrecht 
vergroot. In januari vergaderde de Raad van 



reerde feestzaal, overheerst door twee van de indrukwek-
kende laat-middeleeuwse Brusselse tapijten als topstukken 
van de collecties, zowel Franse 18de-eeuwse meubelen als 
objecten van oosters lakwerk een plaats hebben. En ook 
in De Haar overheerste in de feitelijke privéruimten de 
Franse 18de eeuw.

Tegelijkertijd wensten de Rothschilds echter in alle  
opzichten te genieten van het meest moderne wooncom-
fort. De halls in Mentmore en Ferrières hadden daarom 
glazen overkappingen zodat deze konden baden in het 
volle licht. Innovatieve technische en praktische vindingen 
zien we bij de Rothschilds eveneens al in een vroeg sta-
dium toegepast. De keuken van Ferrières was bijvoorbeeld  
ondergebracht in een apart gebouw, maar met een  
ondergronds spoorlijntje om de hete spijzen naar de  
eetzaal te kunnen vervoeren. Ook in De Haar treffen we 
deze aandacht voor nieuwe technische mogelijkheden, 
zoals het ingenieuze verwarmingssysteem. 

Zowel Mentmore als Ferrières bestaan nog steeds als 
gebouw, maar zonder de oorspronkelijke inrichting die 
hen zo bijzonder maakte. Ook vrijwel alle andere van de 
zeker vijftien kastelen die de familie in bezit heeft gehad, 
ontberen – voor zover niet reeds afgebroken – de inhoud 
uit hun glorietijd. Waddesdon Manor, gebouwd in Franse 
renaissancestijl voor Hélènes oom Ferdinand James de 
Rothschild in 1874-1884 in Buckinghamshire, is een  
van de zeldzame voorbeelden waar het kasteel met de  

complete inrichting en kunstcollecties door diens erven in 
1961 is geschonken aan de National Trust en daarmee 
voor het nageslacht bewaard. Slechts het ‘Musée 
Renaissance’ dat nog in de jaren negentig van de 19de 
eeuw werd ingericht in Waddesdon voor Ferdinands be-
langrijke collecties van kunstwerken uit de middeleeuwen 
en renaissance, werd na zijn dood in 1898 geschonken 
aan het British Museum als de ‘Waddesdon Bequest’. 

De Haar is dus niet alleen voor Nederland uniek, maar 
ook internationaal een van de zeer weinige voorbeelden 
van de uitzonderlijke maar invloedrijke Europese levensstijl 
waarvan de Rothschilds de bekendste voorbeelden zijn 
geweest en waarin ook kunstmecenaat een grote rol 
speelde. Veel leden van de familie omringden zich met  
het beste wat de kunsten te bieden hadden en bouwden 
collecties op, waarvan vele later door schenking hun  
weg naar musea hebben gevonden. Daarom is het extra  
fascinerend om in Waddesdon en dus ook in De Haar dit 
alles nog te kunnen beleven in de oorspronkelijke context 
waarmee de Rothschilds zich omringden. Ontegenzeggelijk 
zijn de drie laat-middeleeuwse tapijten in De Haar de  
topstukken van de collectie (zie pp. 18-20), maar minstens 
even belangrijk is dus het behoud ook in de toekomst van 
het ensemble als geheel, dat een van de zeer zeldzame 
voorbeelden is in ons land van een ware Europese  
mentaliteit en cultuur waarin de Rothschilds in de 19de 
eeuw zo’n belangrijke rol hebben gespeelds

Toezicht van de Vereniging Rembrandt en  
het Nationaal Fonds Kunstbezit op De Haar, 
waarbij emerita hoogleraar kunstgeschiedenis 
Willemijn Fock een toelichting gaf op de 
wandtapijten. Na de vergadering werd bekend 
dat ook het Nationaal Fonds Kunstbezit een 
extra bijdrage ter beschikking stelde voor het 
project.

STROOMVERSNELLING

Begin februari van dit jaar kreeg de Stichting 
een uitnodiging voor het Goed Geld Gala van 
de BankGiro Loterij. Vol spanning maar met 
gezonde twijfel werd tijdens de feestelijke 
avond de uitslag afgewacht. Er werd bekend-
gemaakt dat de Loterij het project met 
€ 1 miljoen zou steunen. Wat een klapper! 
Kort daarop kreeg de Stichting forse toezeg-
gingen van het Mondriaan Fonds, het VSBfonds, 
het SNS REAAL Fonds en het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. De fondsenwerving was  
hiermee in een stroomversnelling beland.

In maart werd opnieuw contact opgenomen 
met de overheden. Door de succesvolle fond-
senwerving kon de bijdrage van de overheden 
beperkt blijven tot 25%. Met zo’n breed 
maatschappelijk draagvlak konden provincie 
en gemeente niet achterblijven. Toch bleek  
het gevraagde bedrag te hoog gegrepen.  
Het rijk liet via de provincie en gemeente 
weten de bijdrage van het Mondriaan Fonds 
als rijksbijdrage te beschouwen.

Daarmee was een voorlopig eindbedrag  
bereikt, maar er moest nog een substantieel 
bedrag worden overbrugd, zonder dat er enig 
zicht was op andere geldbronnen. Met veel 
schroom benaderde de Stichting de fondsen 
voor de tweede keer. De Vereniging Rembrandt 
nam opnieuw het voortouw: zij besloot tot 
toekenning van een extra bijdrage, onder de 
voorwaarde dat zowel provincie als gemeente 
hetzelfde bedrag zouden toekennen. Het 
voorbeeld van de Vereniging werd gevolgd 

door het Mondriaan Fonds, het VSBfonds en 
het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Op het moment van schrijven van dit  
artikel is de uitkomst nog niet bekend, maar  
er is zeer goede hoop op een gunstige afloop. 
De verwachting is dat het eindbedrag vrijwel 
helemaal wordt gehaald. Dat is, zeker in deze 
tijden, een geweldige uitkomst. Aan de ver-
kopende partij wordt in dat geval voorgesteld 
akkoord te gaan met een verkoopprijs ter 
hoogte van het geworven bedrag. Van het  
totaal is 89% geworven bij particuliere fond-
sen en slechts 11% bij de overheden.  
De betrokken fondsen en meer in het bijzonder 
de Vereniging Rembrandt, hebben zich buiten-
gewoon betrokken getoond en hebben hun 
onmisbaarheid opnieuw op zeer overtuigende 
wijze geïllustreerds

Anetta de Jong, directeur Kasteel de Haar

Katrien Timmers, conservator Kasteel de Haar
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Detail uit De Hemelvaart.
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De drie wandtapijten in Kasteel de Haar  
behoren qua kwaliteit, omvang en grootte tot 
de belangrijkste en meest prestigieuze reeksen 
uit de late middeleeuwen en pre-renaissance. 

Vrijwel zeker ontstaan in het belangrijkste tapijtcentrum 
Brussel, dateert de eerste bekende vermelding van 
deze uit tien tapijten bestaande reeks, voorstellende 
De Verlossing van de Mens, uit februari 1502, toen een 
complete set, geweven onder andere met kostbaar 
gouddraad door de belangrijkste Brusselse tapijthan-
delaar uit die tijd, Pieter van Aelst, werd geleverd aan 

de Engelse koning Hendrik VII. In die tijd, zoals gedu-
rende de hele middeleeuwen, konden vorsten en adel 
nergens grotere eer mee inleggen dan met het bezit 
van dergelijke kostbare tapijtreeksen, waaraan ook het 
gebruik van goud- en zilverdraad nog extra waarde 
toevoegde. Of de reeks van Hendrik VII de editio princeps 
was, is echter onbekend, in ieder geval zullen de ontwer-
pen in of kort voor 1500 zijn ontstaan en werden andere 
edities vanuit heel Europa besteld; zo kwamen ze onder 
meer terecht als geschenk van kerkvorsten in Spaanse 
kathedralen in Toledo, Burgos en Palencia, en in de 
kathedraal van Narbonne in Frankrijk. In totaal zijn van 
deze reeks tapijten of delen daarvan nu in meer dan 

De Schepping 

en Zondeval

Drie tapijten van De Verlossing van de Mens
Atelier Pieter van Aelst (van Edinge) (Waterloo ca. 1450 – 1533 Brussel)

1500-10. Wandtapijten, elk ca. 400 x 800 cm
Herkomst: Erven Baron Thierry van Zuylen van Nijevelt. Verworven met steun van de Vereniging 
Rembrandt, mede namens haar Utrechtse Rembrandt Cirkel (2012)

Kasteel de Haar 

Haarzuilens
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tien verschillende uitvoeringen bekend, maar nergens 
als een complete set. De meest uitgebreide reeksen, 
beide met vier exemplaren, bevinden zich nu in de 
kathedraal van Palencia en in het Museum of Fine Art 
in Boston, De Haar volgt direct daarop met drie exem-
plaren.

Hoewel een ontwerper nog steeds niet met enige 
zekerheid is aan te wijzen, bezat deze een grondige 
kennis van de schilderkunst van de 15de eeuw in de 
Zuidelijke Nederlanden, vooral te zien in de figuren 
met hun fijn gevormde gezichten en kleding in rijk 
geplooide stoffen. Toch hebben laat-middeleeuwse 
tapijten een geheel eigen karakter, vooral wat betreft 
de iconografie en compositie over het vlak. Op één ta-
pijt werd steeds een groot aantal scènes uit het verhaal 
gecombineerd; daarbij spreekt men meestal van horror 
vacui, gezien de bijna verwarrende opeenhoping van 
figuren en andere elementen, waarin elke illusie van 
diepte ontbreekt en de scènes vaak nauwelijks van el-
kaar te onderscheiden zijn. Deze uiterst rijke iconogra-
fie, waarbij ook gecompliceerde verhaallijnen optimaal 
konden worden weergegeven, droeg ongetwijfeld bij 

aan de grote geliefdheid van tapijten ter verfraaiing 
van de kastelen en kerken. 

Bij De Verlossing van de Mens zien we hierin echter een 
duidelijke ontwikkeling, aangeduid als pre-renaissance, 
waarbij weliswaar nog steeds veel scènes in één tapijt 
worden gecombineerd, maar deze voor het eerst als 
zodanig duidelijk herkenbaar zijn, ook door middel 
van de gelijkmatige spreiding van kleurvlakken en de 
plantenrijkdom tussen de figuurscènes. Vrijwel nergens 
is die nieuwe ontwikkeling zo goed te zien als op het 
eerste tapijt uit de reeks, De Schepping en Zondeval, aan-
wezig in De Haar, waarin de geschiedenis uit het boek 
Genesis in negen taferelen wordt verhaald. Ook in een 
ander opzicht is dit tapijt iconografisch uniek, aange-
zien de Heilige Drieëenheid van God de Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest, zeven maal op het tapijt uitgebeeld, 
hier is weergegeven als drie identieke koningen. De 
overige twee tapijten in De Haar verbeelden De Strijd 
van Deugden en Ondeugden terwijl Christus wordt gekruisigd, 
met in de benedenhoeken de twee profeten die dit in 
het Oude Testament hadden aangekondigd (zevende 
uit de reeks) en De Hemelvaart van Christus, met in de 

De Hemelvaart
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benedenhoeken Job en Mozes (negende uit de reeks). 
Ook in dit tapijt zijn Christus, God en de Heilige Geest 
als identieke figuren weergegeven. 

De drie tapijten van De Verlossing van de Mens zijn nauw 
verbonden met de restauratie/herbouw en inrichting 
van Kasteel de Haar door Pierre Cuypers. Op zíjn insti-
gatie aangekocht door baron Etienne van Zuylen van 
Nijevelt in 1894 bij de bekende kunsthandelaar Joseph 
Duveen in Londen, moeten de tapijten wel vanaf het 
begin bedoeld zijn geweest als aankleding van de feest-
zaal, waarvan de twee tapijten (eerste en negende uit de 
reeks) vrijwel de gehele wand tegenover de ramen inne-
men. Doordat op de ertegenover liggende lange wand 
zich op onregelmatige afstanden vier ramen bevonden 
die gehandhaafd moesten worden, was helaas voor het 
derde tapijt in deze feestzaal geen plaats en werd dit op 
de bovengalerij in de grote hal gehangen. De feestzaal 
zelf werd echter door Cuypers zoveel mogelijk met het 
oog op de tapijten gedecoreerd in middeleeuwse zin, 
met een gotische betimmering en een schoorsteenwand 
vol beeldhouwwerk, met een passende, deels religieuze 
iconografie, waarboven een galerij voor musici zoals in 
de middeleeuwen gebruikelijk was. In het eikenhouten 

cassettenplafond met gebeeldhouwde dieren en planten 
noemt Cuypers speciaal ‘les conduits de la lumière 
électrique, qui éclaire les tapisseries flamandes’. Ook 
speciaal vermeldt hij dat de overblijvende vakken op  
de raamwand boven de betimmering ‘sont couvertes 
par du brocard rouge et or, parfaitement en harmonie 
avec les tons des tapisseries monumentale’. Alles was er 
dus op gericht de tapisserieën optimaal recht te doen. 
Het interieur van de feestzaal zou daarom ondenkbaar 
zijn zonder deze twee tapijten. 

De drie tapijten van De Haar zijn niet slechts qua  
betekenis en artistieke kwaliteit onvergelijkbaar met 
enig ander tapijt in Nederlands bezit en cruciaal in 
de beleving van de interieurs van Kasteel de Haar, dat 
nu met zoveel zorg is gerestaureerd, maar behoren 
ook internationaal gezien tot de absolute top van de 
tapijtkunst, een kunst die zeker in de betreffende peri-
ode als de belangrijkste kunstuiting werd beschouwd, 
waarvan het bezit aan de eigenaar verreweg de meeste 
status verleendes

Advies drie tapijten van De Verlossing van de Mens, Kasteel  

de Haar (C. Willemijn Fock, 4 december 2011)

De Strijd tussen de

Deugden en Ondeugden



Maerten van Heemskerck geldt  
als een van de invloedrijkste  
Neder land se kunstenaars uit de 
16de eeuw. In 1532 reisde hij naar 
Rome, net als zijn leermeester  
Jan van Scorel eerder had gedaan. 
Daar bestudeerde hij de antieke  
ruïnes en de Italiaanse renaissance-
kunst. Na ruim vier jaar kwam hij 
terug en vestigde hij zich in Haarlem, 
waar hij tot zijn dood zou blijven 
wonen. Hij schilderde bijbelse,  
mythologische en allegorische  
taferelen en was een veelgevraagd 
portrettist. De belangrijke opdrach-
ten die hij ook uit andere steden 
kreeg, maken duidelijk dat hij grote 
faam genoot. Van Heemskerck heeft 
daarnaast honderden prentontwer-
pen vervaardigd, die door graveurs 
als Cornelis Bos en Dirck Volckertsz 
Coornhert in prent werden gebracht. 

De bekende kunstenaar en 
kunsthistoricus avant la lettre, Karel 
van Mander, vertelt ons dat Van 
Heemskerck zijn tijd in Rome niet 
zoals andere Nederlanders verspilde 

met slapen en drinken, maar voort-
durend buiten tekende. De bijna 
honderd tekeningen die we van zijn 
Italiaanse tijd kennen, bevestigen 
die observatie. Deze bladen – bijna 
allemaal nog bij elkaar in zijn zoge-
naamde Romeinse schetsboek, dat 
nu in het prentenkabinet in Berlijn 
wordt bewaard – laten vooral antieke 
monumenten en sculpturen zien. 
Natekeningen naar eigentijdse 
Italiaanse schilderijen of fresco’s 
zijn nagenoeg niet overgeleverd.  
Ze moeten er echter wel zijn geweest, 
gezien de grote invloed van contem-
poraine Italiaanse schilderkunst in 
het latere werk van Van Heemskerck, 
met name van Michelangelo en Giulio 
Romano. Wellicht dat er ooit een 
ander – inmiddels verloren gegaan – 
schetsboek was met dit soort  
materiaal. Het boven water komen 
van Van Heemskercks Vier engelen 
met emblemen van paus Leo X naar 
Giulio Romano is mede daarom zo 
interessant. 

STANZE VAN RAFAËL

Van Heemskerck maakte deze  
tekening naar details uit een fresco 
in de Sala di Costantino in het 
Vaticaans paleis in Rome. Deze zaal 
maakt deel uit van de beroemde 
Stanze van Rafaël. Door de nieuwe 
tekening weten we dat Van 
Heemskerck in die bewuste zaal 
heeft rondgelopen. Wellicht is hij 
ook doorgedrongen tot de volgende 
kamers, met onder andere De School 
van Athene. De Sala di Costantino, 
beschilderd door Giulio Romano en 
Gianfrancesco Penni naar ontwerp 
van Rafaël, laat episoden zien uit 
het leven van keizer Constantijn, de 
Romeinse keizer die als eerste het 
christelijke geloof zou hebben  
omarmd. Giovanni de’Medici, ofwel 
paus Leo X, had opdracht gegeven 

voor deze decoratie. Vandaar dat  
de verhalende fresco’s afgewisseld 
worden door heraldische verwijzin-
gen naar het huis Medici, zoals het 
wapen met de vijf pillen en de ring 
met een geslepen steen, de zoge-
naamde Medici-ring. 

Misschien is het in eerste instantie 
bevreemdend dat Van Heemskerck 
voor zijn tekening juist de putti uit-
koos. Aan de andere kant, het zijn 
binnen de veelheid van de samen-
hangende verhalen die de fresco’s 
verbeelden, kleine, overzichtelijke 
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Teylers Museum

Haarlem

Vier engelen met emblemen van paus Leo X (naar Giulio Romano)
Maerten van Heemskerck (Heemskerk 1498 – 1574 Haarlem) 

Ca. 1532-36. Pen in bruine inkt, 230 x 165 mm
Herkomst: Particuliere verzameling, Frankrijk; aangekocht via kunsthandel Monroe Warshaw, New York. Verworven  
met steun van de Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar Themafonds Prenten en Tekeningen (2012)

De tekening Vier engelen met emblemen van 
paus Leo X naar de 16de-eeuwse Italiaanse 
schilder Giulio Romano laat prachtig 
zien waar Maerten van Heemskerck zijn 
inspiratie vandaan haalde tijdens zijn ver-
blijf in Rome. Tekeningen naar contem-
poraine Italiaanse kunst van zijn hand 
zijn zeldzaam. Het is dan ook verheu-
gend dat dit tot nog toe onbekende blad 
boven water is gekomen en direct verwor-
ven kon worden door Teylers Museum in 
Haarlem, de stad waar Van Heemskerck 
vrijwel zijn hele leven woonde. Voor dit 
museum, dat een uitstekende collectie 
Italiaanse tekeningen bezit, is een derge-
lijke vroege, Nederlandse navolging een 
betekenisvolle aanwinst. 

Voor de verwerving 
van de tekening 
van Maerten van 
Heemskerck heeft 
Teylers Museum steun 
gekregen van Matthijs 
de Clercq in New 
York, de Vereniging 
Rembrandt en het 
Mondriaan Fonds.

Putto met Medici-ring en veren

Rafaël

1513-14. Zwart krijt, gehoogd met  

wit krijt, 339 x 194 mm

TEYLERS MUSEUM HAARLEM



 22  VERENIGING REMBRANDT  NAJAAR 2012



23  VERENIGING REMBRANDT  NAJAAR 2012

entiteiten die snel en gemakkelijk 
na te tekenen zijn. Kunstenaars en 
andere toeristen zullen niet ongeli-
miteerd in de pauselijke vertrekken 
hebben mogen vertoeven. Hoe het 
ook zij, een tekening als deze visua-
liseert als geen ander de fascinatie 
die de fiamminghi a Roma voelden 
voor het werk van hun Italiaanse 
collega’s. We kijken direct mee over 
de schouder van Van Heemskerck 
terwijl hij de Italiaanse renaissance-
kunst als het ware opzuigt. 

Uiteindelijk zou hij die indrukken 
mee terugnemen naar het noorden. 
Zijn werk, dat grote bekendheid 
kreeg door zijn vele prenten, is weer 
van invloed geweest voor de wasdom 
van de Nederlandse kunst. 

MATIG VERTEGENWOORDIGD IN 

NEDERLAND

Het is bijna onvoorstelbaar, maar 
van de uiterst productieve tekenaar 
Van Heemskerck bevindt zich maar 
een klein aantal tekeningen in 
Nederland. Verreweg het merendeel 
van zijn getekende werk is in de loop 
der eeuwen in het buitenland terecht-
gekomen, soms in grote groepen. 
Zo heeft het Statens Museum for 
Kunst in Kopenhagen ruim 140  
tekeningen van de Haarlemse  
meester en bezit het prentenkabinet 
in Berlijn het eerder genoemde 
‘Romeinse schetsboek’. 

In de Nederlandse musea samen 
bevinden zich nog geen 30 tekenin-
gen van Van Heemskerck. De meeste 
hiervan zijn in Nederland vervaar-
digde, ver uitgewerkte prentont- 
werpen. Slechts drie bladen kunnen 
worden aangemerkt als ‘Italiaans’. 
Hiervan zijn er twee naar klassieke 
sculpturen en één naar een ‘modern’ 
fresco. Laatstgenoemde tekening in 
het Rijksmuseum laat net als het 
blad dat Teylers Museum heeft ver-

worven putti zien, gekopieerd naar 
een detail op een fresco van Giulio 
Romano in de Sala di Costantino. 
De Amsterdamse tekening is schets-
matiger van opzet, zo is bijvoorbeeld 
de pauselijke tiara niet ingevuld. 
Maar gezien het soortgelijke  
onderwerp en de identieke hoogte 
van beide bladen is het waarschijnlijk 
dat ze uit dezelfde reeks of uit  
hetzelfde schetsboek komen. 

CROSS-OVER

Teylers Museum is al enkele decennia 
bezig om de collectie van Neder-
landse 16de-eeuwse tekeningen uit 
te breiden en op hetzelfde niveau te 
brengen als die van de 17de en 18de 
eeuw. Het bezit slechts één tekening 
van Maerten van Heemskerck:  
De kruisiging van Christus. Dit is een 
karakteristieke graveurstekening. 
Met een ‘Italiaanse’ tekening erbij 
kan het museum de kunstenaar 
evenwichtiger tonen.

Teylers Museum is bekend om 
zijn fraaie verzameling Italiaanse  
tekeningen met onder andere werk 
van Michelangelo, Rafaël en Giulio 
Romano. De verworven tekening  
is een schoolvoorbeeld van een  

cross-over tussen de Italiaanse en de 
Nederlandse tekeningen, temeer 
daar het museum een voorstudie van 
Rafaël bezit die ook voor de deco- 
ratiecampagne van de Vaticaanse 
Stanze is gemaakt en voor dezelfde 
paus: Leo X. Visueel is die samen-
hang ook direct zichtbaar omdat 
zowel op de Van Heemskerck als  
op de Rafaël de eerder genoemde 
Medici-ring prominent wordt  
getoond.

Verder bezit Teylers Museum  
een fenomenale collectie tekenin-
gen van de Haarlemse kunstenaar 
Hendrick Goltzius. Verreweg de 
meeste daarvan zijn gemaakt in 
Rome. Het gaat om portretten van 
vrienden, om tekeningen naar klas-
sieke sculpturen en om tekeningen 
naar Italiaanse ‘moderne’ kunst van 
onder anderen Michelangelo en 
Polidoro da Caravaggio. Het is  
fantastisch om naast die bladen van 
Goltzius een voorbeeld te kunnen 
laten zien van een andere Haarlemse 
Romeganger, die de reis een kleine 
zestig jaar eerder maaktes 

Michiel Plomp

Hoofdconservator Kunstverzamelingen

Putti met 

Medici-emblemen

Giulio Romano

1523-24. Fresco (detail)

VATICAANSE MUSEA 

ROME 
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Het opduiken van de twee portretten – en dan vooral dat 
van Nerdenus – betekende voor Rudi Ekkart de culmina-
tie van een proces dat begon met zijn onderzoek in de 
jaren zeventig naar de Franeker professorenportretten.1 

Hij was in 1990 tevens degene die de Enkhuizer kunste-
naar Jan Claesz op de kaart zette in een artikel in het 
tijdschrift Oud Holland.2

Over het leven van de portrettist Jan Claesz is weinig 
bekend. Wat er gereconstrueerd kon worden komt uit 
Enkhuizer archieven en door informatie die uit zijn 
schilderijen is af te leiden. Jan Claesz werd omstreeks 
1570 geboren, waarschijnlijk in Enkhuizen. Zijn leertijd 
bracht hij door bij een Amsterdamse schilder, Pieter 
Pietersz of zijn broer Aert Pietersz. Omstreeks 1594  
vestigde Jan Claesz zich in Enkhuizen. Dat er geen aan 
hem toe te schrijven schilderijen van na 1618 bekend 
zijn en ook zijn naam na dat jaar niet meer in archieven 
voorkomt, doet vermoeden dat hij in of kort na 1618 is 
overleden.

Zijn door Rudi Ekkart gereconstrueerde oeuvre bestaat 
geheel uit portretten. De schilderijen van Nerdenus en 
zijn vrouw zijn exemplarisch voor de stijl uit Jan Claesz’  
middenperiode (1603-1608). De geportretteerden vullen 
bijna het gehele vlak, zelfs zo dat de bovenkant van het 
hoofd haast de bovenrand van het paneel raakt. 
Opvallend is de detaillering van gezicht en handen: elke 
rimpel, ader en pukkel is geschilderd. Henricus Antonii 

Nerdenus is afgebeeld ten halve lijve, staand achter een 
tafel met zijn rechterhand rustend op een psalmboek. 
Met zijn linkerhand omklemt hij de bontrand van zijn 
zwarte mantel. Nerdenus is kalend, heeft rossig haar en 
een baard die over zijn kraag heen valt. Hij kijkt de be-
schouwer recht aan met helderblauwe ogen. Rechtsboven 

Museum Martena in Franeker herbergt de 
verzameling professorenportretten van de universiteit 
die daar van 1585 tot 1811 was gevestigd. Eén van 
deze ‘knappe koppen’ stelt de hoogleraar Henricus 
Antonii Nerdenus voor. Dit werk werd door Rudi 
Ekkart in zijn toonaangevende studie Franeker 
Professorenportretten uit 1977 beschreven als een kopie 
van een schilderij door Jan Claesz, dat zich toentertijd 
in een Parijse privécollectie bevond. Eind 2011 dook 
het originele portret van Nerdenus op samen met 
zijn pendant, waarop diens vrouw Ludovica Wijncoop 
is afgebeeld. Beide werken zijn met steun van het 
BankGiro Loterij Aankoopfonds van de Vereniging 
Rembrandt aangekocht door de Ottema-Kingma 
Stichting en in permanente bruikleen gegeven aan 
Museum Martena.

Portretten van Henricus Antonii Nerdenus en Ludovica Herbertsdr Wijncoop
Jan Claesz (werkzaam Enkhuizen 1593–1618)
 
1604. Olieverf op paneel, elk 87,5 x 63 cm
Herkomst: Particuliere collectie, België. Verworven met steun van het BankGiro Loterij Aankoopfonds van de Vereniging Rembrandt (2012)

Museum Martena, Franeker

Ottema-Kingma Stichting, Leeuwarden
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is een wapenschild afgebeeld met daaronder het opschrift: 
AETATIS SUAE 59. // ANNO 1604. Voor een 59-jarige ziet 
de geleerde er overigens tamelijk jong uit. 

Ludovica Herbertsdr Wijncoop is zittend afgebeeld 
op het pendant. Rechts op het schilderij is nog net de 
leuning van haar stoel te zien. Ze is gekleed in een volu-

mineuze mantel met brede pofmouwen. Ze draagt een 
smalle molensteenkraag en een met kant versierd kapje 
dat het haar geheel bedekt. Haar handen zijn opvallend 
klein en houden een met rode stof bekleed gezangen-
boekje vast. Linksboven is Ludovica’s wapenbord te zien, 
dat met een sierlijke strik aan een trompe l’oeil geschilderd 
takje is bevestigd. In de rechter bovenhoek staat het  
opschrift: AETATIS. SUA. 58 // AO 1604. 

NERDENUS EN ZIJN ECHTGENOTE

Henricus Antonii werd in 1546 geboren in Naarden als 
zoon van een leraar. De naam ‘Nerdenus’ verwijst naar 
zijn geboorteplaats. Al op jonge leeftijd sloot hij zich aan 
bij de protestanten, wat in die tijd niet zonder risico  
was. De 19de-eeuwse geschiedschrijver van de Franeker 
universiteit, Willem Boeles, beschreef het leven van 
Nerdenus als volgt: ‘Op 18 of 19 jarigen leeftijd beleed hij 

reeds de gevoelens der Hervormden, waarom hij in 1567, met 

den marteldood voor oogen, werd gekerkerd. Tijdig ontvluchtte 

hij nog den vaderlandschen bodem en daarmede Alva’s wreede 

tirannij. Zijn vader en vele verwanten moest hij echter verliezen 

als slagtoffers van den gruwelijken moord te Naarden, op  

den 1 December 1572. Bood Oostfriesland hem een veilig  

toevlugtsoord, met handenarbeid heeft hij evenwel in zijne 

behoeften moeten voorzien. Toch vond hij den tijd om zich 

verder te bekwamen in de Latijnsche, Grieksche en Hebreeuwsche 

talen, alsmede in de theologische wetenschappen’.3

We weten dat Nerdenus van 1578 tot 1579 predikant 
was in Enkhuizen, wat hij in de jaren tot zijn komst naar 
Franeker heeft gedaan is onbekend. In 1585 werd 
Nerdenus gevraagd om hoogleraar theologie te worden 
aan de Franeker universiteit, waar hij tot zijn dood in 
1614 bleef doceren. Er bestaat enige verwarring over 
zijn exacte overlijdensdatum. De grafsteen die tot op de 
dag van vandaag in de Martinikerk in Franeker is te  
vinden, vermeldt 20 april als zijn sterfdag, maar op het 
epitafium dat door Nerdenus’ kleinzoon Johannes 
Antonides van der Linden in de academiekerk van 
Franeker werd geplaatst, wordt 20 maart als sterfdag 
vermeld.4 Om de verwarring compleet te maken is de 
kopie van het portret in Museum Martena voorzien van 
het opschrift obiit 30 april. 

Op het zojuist verworven portret door Jan Claesz 
houdt Nerdenus met zijn rechterhand een boek open. 
Na enig turen zijn de eerste regels te lezen: het blijkt  
de tekst te zijn van psalm 111-10: ‘Initiam Sapientiae 
Timor Dominum’, oftewel: het begin van wijsheid is 
ontzag voor de Heer. Dit was de lijfspreuk van Nerdenus. 
We komen deze ook tegen op zijn epitafium en op de 
gravure die Willem Delff maakte naar het portret door 
Jan Claesz.

Over Nerdenus’ echtgenote Ludovica Herbertsdr 
Wijncoop is minder bekend. Ze kwam uit Gelderland en 
kreeg vijf zonen met Nerdenus.5 Door het opschrift op 
haar portret weten wij dat zij 58 jaar oud was in 1604, 
wat betekent dat zij rond 1546 geboren is. Ludovica’s 
overlijdensdatum moet na 1621 liggen, want uit archieven 

Portretten van Henricus Antonii Nerdenus en Ludovica Herbertsdr Wijncoop
Jan Claesz (werkzaam Enkhuizen 1593–1618)
 
1604. Olieverf op paneel, elk 87,5 x 63 cm
Herkomst: Particuliere collectie, België. Verworven met steun van het BankGiro Loterij Aankoopfonds van de Vereniging Rembrandt (2012)



weten we dat zij in dat jaar een huis bewoonde in het 
noorderkwartier van de Franeker binnenstad, waarvoor 
zij 2 florijnen betaalde.6 

Nerdenus koos niet voor een Friese, maar voor een 
Enkhuizer kunstenaar om zijn portret en dat van zijn 
vrouw te schilderen, hoewel hij in 1604 al negentien jaar 
in Friesland woonde. Er was een duidelijke connectie 
met Enkhuizen door het verleden van Nerdenus als  
predikant in die stad, en ten tijde van het ontstaan van 
de portretten was een van zijn zoons rector van de 
Latijnse School in Enkhuizen. Wellicht kende Nerdenus 
het werk van Jan Claesz. Misschien kunnen we heel 
voorzichtig stellen dat kwaliteit een criterium voor zijn 
keuze geweest is. De portretten van Nerdenus en zijn 

vrouw steken kwalitatief met kop en schouders uit boven 
de professorenportretten in Franeker uit die periode, 
die veelal door Friese kunstenaars zijn geschilderd.

DE UNIVERSITEIT VAN FRANEKER

Nerdenus was al vanaf het begin bij de universiteit van 
Friesland betrokken. Op 29 juli 1585 werd deze in de 
Martinikerk te Franeker plechtig geopend. Daarmee was 
de tweede universiteit van de Noordelijke Nederlanden, 
tien jaar na de stichting van de Leidse universiteit, een 
feit. Van de vier faculteiten was de theologische faculteit 
van meet af aan de belangrijkste. Dit werd nog eens be-
nadrukt door de betere salariëring van de hoogleraren 
theologie. Het protestantisme was de staatsgodsdienst in 
Friesland en door een groot gebrek aan goed opgeleide 
protestantse theologen en predikanten besloten de Friese 
Staten dat er een universiteit op Fries grondgebied 
moest komen. Dat uiteindelijk voor Franeker gekozen 
werd en niet voor Leeuwarden, had met de betrekkelijk 
rustige geografische ligging van Franeker te maken: ver 
weg van het strijdgewoel.

Nerdenus was een van vier hoogleraren theologie  
die meteen in 1585 werden aangesteld. Hij hield ook  
de inwijdingsrede voor de Franeker universiteit. Tot 
Martinus Lydius in 1586 rector werd, nam Nerdenus 
deze taak waar. Nerdenus hield zich verre van twisten 
met vakbroeders en trad menigmaal op als verzoenende 

Kroon op het werk van Rudi Ekkart
‘Als er meer in zit ga je door’. Met die opmerking 
lichtte Rudi Ekkart onlangs zijn jarenlange onder-
zoek naar de Leidse schilder Isaac Claesz van 
Swanenburg toe. De uitspraak, die de titel vormt 
van een publicatie ter gelegenheid van zijn afscheid 
(zie hierover p. 42), typeert hem meer dan hij  
misschien zelf beseft. Een mooi voorbeeld van zijn 
niet aflatende speurzin zijn de hierboven beschreven 
aanwinsten van Museum Martena. 

Toen Rudi Ekkart in 1970 als student-assistent de 
opdracht kreeg de bestandscatalogus van de Leidse 
universiteit af te ronden, bestudeerde hij systematisch 
alle mappen met foto’s over de vroeg-Nederlandse 
portretkunst bij het RKD en het toenmalige Iconogra-
fisch Bureau. Toen kwamen de twee ongesigneerde 
portretten van een geleerde en zijn vrouw voor de 
eerste maal onder zijn aandacht. Er stonden wel  
wapens op, maar deze waren niet te duiden. Hij vond 

het niet alleen fraaie portretten, maar vanwege zijn 
Leidse onderzoek lette hij speciaal ook op beeltenissen 
van hoogleraren. Het mansportret kon een geleerde 
zijn. Toen bleek dat het portret niet in Leiden te 
plaatsen was, zocht hij verder. 

Er was rond 1600 nog een andere universiteit in 
Nederland en dat was de Franeker Academie. De 
bewaard gebleven Franeker professorencollectie, nu 
in Museum Martena, vormde voor Ekkarts Leidse 
onderzoek een belangrijk referentiepunt. Bij een  
bezoek aan de Franeker portrettengalerij zag hij een 
kopie van het mansportret hangen. Toen wist hij 
wie waren voorgesteld. De daaropvolgende toeval-
lige vondst van een afbeelding van een prent in de 
mappen van het RKD maakte Ekkart duidelijk wie 
de maker moest zijn, namelijk de Enkhuizer schilder 
Jan Claesz. Maar hiermee was zijn zoektocht nog 
niet ten einde, want over deze kunstenaar was  
niets bekend.

Tijdens zijn studie kunstgeschiedenis begon Ekkart 
ook aan een deelonderzoek over de Enkhuizer  
portretkunst. Hij legde een documentatie van 
Enkhuizer portretten en mogelijke kunstenaars aan. 
Zijn meest verrassende onderzoeksresultaat vormde 
de uiteindelijke reconstructie van een kern van het 
oeuvre van de schilder Jan Claesz. Al puzzelend 
slaagde Ekkart erin om aan de twee geïdentificeerde 
portretten een reeks aandoenlijke kinderportretten 
toe te voegen. Maar hierbij bleef het niet. Ekkart 
wist vervolgens door archiefonderzoek een tot dan 
toe geheel onbekend beeld van de 17de-eeuwse 
Enkhuizer schilderschool boven tafel te krijgen, 
waarmee niet alleen de schilder Jan Claesz, maar 
tenslotte een hele stad kunsthistorisch te voorschijn 
kwam. De kroon op zijn werk vormt de acquisitie 
van de twee originele portretten van Nerdenus en 
zijn vrouw door Museum Martenas

Anita Hopmans

Hoofdconservator RKD

Portret van Henricus Antonii Nerdenus

Kopie naar Jan Claesz

Na 1614 (?). Olieverf op paneel, 67,5 x 53 cm

MUSEUM MARTENA FRANEKER 

Epitafium in de Martinikerk te Franeker, 

ter herinnering aan Henricus Antonii 

Nerdenus door zijn kleinzoon Johannes 

Antonides van der Linden, 1650
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bemiddelaar in kerkelijke ruzies.7 Het is bekend dat hij 
tijdens colleges niet in discussie wilde treden met zijn 
studenten over theologische zaken.

MUSEUM MARTENA

Museum Martena is gevestigd in een stadskasteel dat 
rond 1500 werd gebouwd door de Friese edelman 
Hessel van Martena. Behalve aan de geschiedenis van de 
stad en de 17de-eeuwse Anna Maria van Schurman, die 
als eerste vrouw in de Noordelijke Nederlanden aan een 
universiteit studeerde, besteedt Museum Martena aan-
dacht aan de geschiedenis van de Franeker universiteit. 
In de zaal die is gewijd aan de universiteit van Franeker 
kijken de strenge gezichten van talrijke professoren de 
bezoekers aan. 

De komst van het originele portret van Nerdenus en 
zijn vrouw naar Museum Martena voelt als een thuiskomst. 
Het echtpaar heeft decennia lang in Franeker gewoond 
en hun vijf zoons studeerden aan de Franeker universi-
teit. Hun kleinzoon Johannes Antonides van der Linden, 
wiens gezicht we kennen van een ets door Rembrandt, 
werd in 1639 een belangrijk hoogleraar geneeskunde in 
Franeker. Kortom, de geschiedenis van Nerdenus en zijn 
nageslacht is vervlochten met Franeker en de universiteit. 
De cirkel is, wat het museum betreft, nu dan ook rond 
met de terugkomst van dit portrettenpaars 

Manon Borst

Directeur Museum Martena

Door de aankoop van Museum Martena kan ook dit museum 
worden toegevoegd aan de lange lijst van door de Vereniging 
Rembrandt gesteunde musea. Vanaf nu bent u met uw  
lidmaatschapskaart ook van harte welkom in Franeker. 

Kunstvragen

Erik Kessels (1966)
Medeoprichter en creatief directeur van reclamebureau 
KesselsKramer, adviseur van de Vereniging Rembrandt sinds 2012

Wat is uw eerste kennismaking  
met kunst?
‘De eerste keer dat kunst indruk op 
me maakte was toen ik als 14-jarige 
op de Documenta in Kassel was.  
Daar zag ik onder andere een grote 
installatie van Joseph Beuys met 
duizenden basaltblokken die later in 
Kassel in de grond werden geplaatst 
met bomen ernaast.’

Herinnert u zich nog uw  
eerste kunstreproductie?
‘Dat was een afbeelding van Andy Warhols Marilyn Monroe. Die 
stond op een toilettas, wat meteen aangeeft hoe dat beeld bijna 
confectie is geworden.’

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Toen ik een jaar of 27 was heb ik een foto van Sebastiao Salgado 
gekocht, met daarop drie Indiase mijnwerkers. Een rauw onderwerp, 
maar esthetisch gefotografeerd.’

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Ik heb een paar keer heel mooie dingen gezien in MACBA, het mu-
seum voor eigentijdse kunst in Barcelona. Een ander museum waar 
ik graag naar toe ga is het Museum der Dinge in Berlijn, waar ze 
focussen op spullen: voorwerpen met de Mona Lisa, of voorwerpen 
die op hout moeten lijken maar van plastic zijn. In Amsterdam ga ik 
vaak naar Foam.’

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen steunen?
‘Een van de beste dingen die ik de afgelopen jaren heb gezien is een 
werk van Christian Marclay, The Clock. Hij heeft filmfragmenten met 
klokken verzameld en die achter elkaar geplakt tot 24 uur film – een 
loop die continu doorgaat. Dan zie je bijvoorbeeld Marilyn Monroe 
om vijf voor twaalf op een horloge kijken en een minuut later zie 
je een Italiaanse kerkklok waarop het vier voor twaalf is. Het is een 
monumentaal werk dat in elk museum zou passen.’

Zou het ooit mogelijk zijn, wat zou u graag uit uw eigen  
verzameling aan een museum willen schenken, om iedereen van 
mee te kunnen laten genieten?
‘Dat doe ik eigenlijk al met de tentoonstellingen die ik maak.  
Ik verzamel foto’s en albums die ik op straat en op markten tegen-
kom. Met dat materiaal heb ik dit jaar voor Foam Album Beauty  
gemaakt. Dat is een overzicht van het familiealbum, een verdwijnend 
fenomeen. Die tentoonstelling laat ook humoristische dingen zien, 
zoals fouten en weggeknipte mensen.’ 
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Clara Peeters is een begaafd schilderes van stillevens 
uit het begin van de 17de eeuw en een van de weinige 
vrouwelijke kunstenaars uit haar tijd. Terwijl haar werk 
tegenwoordig zeer gewaardeerd wordt, is er over haar 
leven niets bekend. Wij kennen haar naam alleen omdat 
zij een aantal werken voluit heeft gesigneerd, zoals ook 
de aanwinst van het Mauritshuis. In archiefbronnen  
kon tot op heden geen onomstotelijk bewijs van haar  
bestaan worden teruggevonden. Aangezien er gedateerde 
werken van haar bekend zijn uit de jaren 1607 tot en 

met 1621, was zij waarschijnlijk relatief kort als schilderes 
actief. Op grond van overeenkomsten in compositie en 
schilderstijl met stillevens van Antwerpse specialisten als 
Osias Beert en Jacob van Hulsdonck, wordt aangenomen 
dat Clara in de Scheldestad heeft gewerkt of daar in 
ieder geval in de leer is geweest. Hiervoor pleit ook dat 
enkele van haar werken zijn geschilderd op panelen met 
een Antwerps merkteken. Hoewel het schildersgilde in 
Antwerpen vanaf 1602 vrouwen toeliet, komt haar naam 
niet voor in de bewaard gebleven ledenlijsten. 

De zwijgzaamheid van eigentijdse bronnen wekt 
verbazing gezien de hoge kwaliteit van haar werk.  
Voor zover bekend schilderde Clara Peeters uitsluitend  
stillevens. Het Stilleven met kazen, amandelen en krakelingen 
behoort tot haar beste werken en is bovendien goed 
bewaard gebleven.1 Sinds 1920 bevond het zich onop-
gemerkt in een particuliere collectie in Parijs, totdat het 
in 1998 in diezelfde stad werd geveild. Kort daarop kon 
een groot publiek er kennis mee maken in een over-
zichtstentoonstelling van Hollandse en Vlaamse  
stillevens die in 1999-2000 in Amsterdam en Cleveland 
te zien was. Via de Engelse kunsthandel kwam het  
stilleven in bezit van een Amerikaanse verzamelaar. 
Het Mauritshuis had dit bijzondere schilderij al langer 
in het vizier, maar pas begin dit jaar bleek de eigenaar 
bereid om het aan het museum te verkopen. Dankzij 
de onmisbare steun van de Stichting Vrienden van 
het Mauritshuis, de BankGiro Loterij, de Vereniging 
Rembrandt en de heer H.B. van der Ven kon deze 
unieke kans worden benut.

LIEFDE VOOR DETAILS

Blikvanger in de uitgebalanceerde compositie is een tinnen 
bord met daarop drie kazen: vooraan waarschijnlijk een 
rijpe Edammer, daarachter een grote halve kaas en  
bovenop een stuk schapenkaas. Deze piramide van kazen 
wordt bekroond door een kleiner bord met boterkrullen. 
Op de voorgrond van het stenen tafelblad liggen van 
links naar rechts twee krakelingen, een mes met een 
fraai versierd zilveren handvat, drie amandelen en een 
blauwwit bord van Wan Li-porselein gevuld met ge-
droogde vijgen, amandelen en rozijnen. Iets meer naar 
achteren staan rechts van de kazen een gezichtskruik 
van steengoed en een gedeeltelijk verguld dekselglas  
à la façon de Venise. Een broodje en twee rozijnen aan 
een steeltje completeren het smaakvolle geheel.

Clara Peeters besteedde veel zorg aan het minutieus 
schilderen van details, zoals kleine oneffenheden in de 

Iedere beoogde aanwinst van het Mauritshuis moet aan een aantal 
strenge eisen voldoen. Het kunstwerk dient een lacune op te vullen 
in de collectie, de kwaliteit moet hoog zijn en de bewaringstoestand 
goed. Bovendien moet het passen bij het intieme karakter van het  
17de-eeuwse stadspaleis waarin het museum is gehuisvest. Er wordt 
niet gekocht voor de ‘reservebank’; alleen schilderijen die in de 
vaste opstelling kunnen hangen komen in aanmerking. Ten slotte 
moet het werk een aanwinst zijn voor de Collectie Nederland. Het 
stilleven van Clara Peeters dat recent met steun van de Vereniging 
Rembrandt en andere fondsen kon worden verworven, voldoet in 
alle opzichten aan deze criteria.

Koninklijk Kabinet van 

Schilderijen Mauritshuis

Den Haag

Stilleven met kazen, amandelen en krakelingen
Clara Peeters (werkzaam 1607/08 – in of na 1621)

Ca. 1615. Olieverf op paneel, 34,5 x 49,5 cm
Gesigneerd, midden onder, op het mes: . CLARA . PEETERS .

Herkomst: Particuliere collectie, VS. Verworven met steun van de Stichting Vrienden van het Mauritshuis, de BankGiro Loterij, 
de Vereniging Rembrandt – mede dankzij haar A.M. Roeters van Lennep Fonds en haar Utrechtse Rembrandt Cirkel – en de 
heer H.B. van der Ven (2012)

Detail met het zelfportret  

van Clara Peeters in de 

reflectie op het metalen 

deksel van de stenen kruik.
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voorwerpen, én aan de bijna tastbare weergave van de 
verschillende oppervlakken. Het laatste komt bijvoor-
beeld goed tot uitdrukking in de brokkelige structuur 
van de donkergroene kaas, de schaafsporen in de zachte 
boterkrullen, de harde glimlichten op het wijnglas en 
de meer gedempte reflecties in de vloeistof die in het 
glas zit. Deze aandacht voor details en stofuitdrukking 
leidde gelukkig niet tot een stijve manier van schilderen. 
Het penseel is juist losjes gehanteerd, een bewijs van 
groot vakmanschap. Een treffend detail is het testgaatje 
in de grootste kaas: in zijaanzicht is duidelijk te zien hoe 
een keurmeester een monster heeft genomen om na 
het proeven het resterende deel weer terug te steken. 
Ook de ronde inkeping aan de bovenzijde van de kaas  
is een stille getuige van deze handeling.

Het gebruikte kleurenpalet bestaat overwegend uit 
zorgvuldig op elkaar afgestemde gele en roodbruine 
tinten, waardoor het schilderij een warme uitstraling 
heeft. Alleen het blauwwitte bord rechts vooraan zorgt 
voor een koel accent. De donkere achtergrond verleent 
de voorstelling een besloten karakter en verhoogt de 
intimiteit, net als de krappe plaatsing van de objecten 
binnen het beeldvlak. In tegenstelling tot veel andere 
stillevens uit dezelfde periode zou een dergelijke  
groepering in werkelijkheid kunnen bestaan. Doordat 
de voorwerpen elkaar sterk overlappen, wordt diepte  
gesuggereerd. De compacte compositie zit geraffineerder 
in elkaar dan in gedateerde werken van Clara Peeters 
uit de jaren 1607-1611, waar de objecten nog min of 
meer symmetrisch als schaakstukken naast elkaar zijn 
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gerangschikt. Ook is hier gekozen voor een beduidend 
lager gezichtspunt, wat de afstand van de kijker tot de 
voorwerpen verkleint. Dit zijn redenen om Stilleven met 
kazen, amandelen en krakelingen wat later in haar oeuvre  
te plaatsen, zo omstreeks 1615.

De meeste van de afgebeelde voorwerpen kunnen 
vaker worden aangetroffen in stillevens van Clara Peeters, 
zoals het fraaie mes op de voorgrond dat uitsteekt over 
de tafelrand – een geslaagd illusionistisch trucje. Het 
lemmet draagt een Antwerps merkteken, terwijl het  
zilveren heft is versierd met ornamenten en figuren die 
verwijzen naar liefde en huwelijk: bovenaan een vignet 

van verstrengelde handen met een brandend hart en 
daaronder de allegorische figuren van Geloof en 
Matigheid. Een dergelijk mes werd in de Nederlanden  
– samen met een bijpassende vork in een etui – als 
bruidsbestek ten geschenke gegeven bij huwelijken. Op 
de zijkant van dit bruidsmes heeft de schilderes haar naam 
gezet in de vorm van een gegraveerde inscriptie. Dit is 
een van de weinige stillevens die zij voluit heeft gesig-
neerd, want meestal volstond zij met CLARA P. Het is 
een verleidelijke, maar helaas onbewijsbare gedachte dat 
dit mes misschien wel haar eigen huwelijksgeschenk was. 

Behalve haar naam heeft Clara Peeters in dit stilleven 
nog een andere, meer verborgen verwijzing naar zichzelf 
opgenomen. Pas wanneer het schilderij van heel dichtbij 
wordt bekeken, ontdekt men in het metalen deksel van 
de stenen kruik de reflectie van een gezichtje met een wit 
kapje. Dit is ongetwijfeld de schilderes zelf. Op enkele 
andere stillevens heeft zij op vergelijkbare wijze haar 
portret toegevoegd, als een soort van tweede signatuur.

OPGESTAPELDE KAZEN

Het stilleven als zelfstandig genre ontstond in de 
Zuidelijke Nederlanden aan het einde van de 16de eeuw 
en ontwikkelde zich uit de markt- en keukenstukken van 
schilders als Joachim Beuckelaer. Daarin was het religi-
euze onderwerp, dat tot dan toe de schilderkunst had 
gedomineerd, naar de achtergrond verdreven ten faveure 
van een overdaad aan etenswaren en keukengerei. Als  
volgende logische stap verdween de bijbelscène geheel uit 
het zicht. Ook gingen schilders zich specialiseren in de 
weergave van specifieke thema’s. Zo ontstonden onder 
andere bloemstukken, visstillevens, stillevens met jachtbuit 

Stilleven met vruchten, 

noten en kaas

Floris van Dyck

1613. Olieverf op paneel,  

49,1 x 77,4 cm

FRANS HALS MUSEUM HAARLEM

Keukenscène met Christus 

en de Emmaüsgangers

Joachim Beuckelaer

Ca. 1560-1565. Olieverf op 

paneel, 109,5 x 169 cm

MAURITSHUIS DEN HAAG

(in bruikleen van Stichting P. & N. 

de Boer sinds 1960)
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en voedselstillevens gevuld met exclusieve etenswaren 
en kostbaar vaatwerk. Dit laatste type, waartoe ook de 
aanwinst van het Mauritshuis kan worden gerekend, staat 
nog het dichtst bij de keukenstukken van Beuckelaer. 
Clara Peeters behoorde tot de pioniers op alle genoemde 
specialisatiegebieden. Zij liep vooruit op latere ontwik-
kelingen door de keuze voor een laag gezichtspunt, het 
weergeven van voorwerpen in close-up en het gebruik 
van een beperkt palet van zorgvuldig op elkaar afge-
stemde kleuren. Haar werk lijkt van beslissende invloed 
te zijn geweest op de eenvoudige en in sobere tinten  
geschilderde voedselstillevens die Haarlemse meesters 
als Pieter Claesz en Willem Claesz Heda in de jaren 
1620 en 1630 gingen schilderen. Maar hoe deze invloed 
precies verliep, valt moeilijk vast te stellen. Er zijn geen 
aanwijzingen dat Clara zelf ooit in de Noordelijke 
Nederlanden is geweest. 

Binnen het specialisme van het voedselstilleven vormen 
voorstellingen met opgestapelde kazen weer een groepje 
op zich. Ongeveer tegelijkertijd met Clara Peeters waag-
den ook Haarlemse schilders als Floris van Dyck en Floris 
van Schooten zich aan dit onderwerp. Wat voor de  
17de-eeuwse kijker nu zo aantrekkelijk was aan prominent 
uitgestalde kaasvariëteiten valt moeilijk te achterhalen. 
In onze streken was de productie van kaas en boter van 
groot economisch belang – toen ook al vanwege de  
export – waardoor hun aanwezigheid in dit stilleven zou 
kunnen duiden op welvaart én nationale trots. Maar de 
opstapeling van deze zuivelproducten is wellicht ook op 
te vatten als een verwijzing naar schadelijke overdaad. 

Waarom gesteund? 
 
Niets dan lof voor deze beoogde 
aankoop van het Mauritshuis. 
Peeters’ schilderijtje is zeker een  
van de fraaiste stillevens uit de tijd 
waarin een overvloed aan kaas en 
boter nog als rijkdom werd beleefd. 
Het is dan ook in meer dan één  
opzicht gaaf. Het eenvoudige arran-
gement en ingehouden palet hebben 
niets van hun aantrekkelijkheid  
verloren, terwijl de ongelofelijk knap 
geobserveerde details ook nu nog 
het plezier kunnen verschaffen dat 
de tijdgenoten van de schilder al 
moet hebben gefascineerd – van  
de manier waarop de schilderes de 
structuur van de onderscheiden 
kazen en de boterkrullen wist na te 
bootsen tot en met het raffinement 
waarmee zij het licht laat reflecteren 
op de binnenzijde van de randjes 
van de gegraveerde letters van  
haar signatuur op het heft van  
het mes. 

Clara Peeters’ werk is heel zeld-
zaam, zoals ook terecht in de aan-
vraag van het Mauritshuis wordt 
uiteengezet, en het zal met deze 
aankoop in één keer op zijn mooist 
in het Nederlands openbaar kunst-
bezit binnenkomen en vertegen- 
woordigd zijn. In het Mauritshuis  
zal haar stilleven bovendien iets 
laten zien van de manier waarop  
de Hollandse kunst van de Gouden 
Eeuw schatplichtig was aan dit soort 
pionierswerk uit Antwerpen. Leuk is 
bovendien, dat Peeters’ stilleven in 
Den Haag in het gezelschap komt 
van topstukken van Rachel Ruysch 
en Maria van Oosterwyck, waardoor 
de beste schilderessen uit de Lage 
Landen er alle drie op hun allermooist 
vertegenwoordigd zullen zijns

Uit het advies van Peter Hecht

Stilleven met een 

brandende kaars

Pieter Claesz

1627. Olieverf op paneel, 

26,1 x 37,3 cm

MAURITSHUIS DEN HAAG
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Zo luidde een bekend gezegde: ‘zuivel op zuivel is ‘t 
werk van den duivel’. Met andere woorden: het beleg-
gen van je brood met boter én kaas was teveel van het 
goede. Volgens een andere visie kon kaas, in het bijzon-
der oude kaas, worden geassocieerd met bederf en zelfs 
de dood. Dit zou dan aansluiten bij de vergankelijk-
heidssymboliek die in talrijke 17de-eeuwse stillevens is 
verwerkt. Hoe het ook zij, het kijkgenot dat de gedetail-
leerde weergave van kazen en andere etenswaren bood 
aan de liefhebber van kunst én gastronomie, zal al in de 
17de eeuw een rol hebben gespeeld bij de populariteit 
van dit soort stillevens.

WELKOME BRUG

Dit aantrekkelijke schilderij behoort binnen het oeuvre 
van Clara Peeters tot een kleine groep van stillevens met 
kazen, waarvan er tot nog toe slechts één in een museale 
collectie aanwezig was (Los Angeles County Museum of 
Art). In Nederlands openbaar bezit zijn werken van Clara 
Peeters schaars, want verder bezit alleen het Rijksmuseum 
in Amsterdam een gesigneerd visstilleven van haar. 
Andere representanten van het vroege Vlaamse voedsel-
stilleven, zoals Jacob van Hulsdonck en Osias Beert, zijn 
hier evenmin ruim vertegenwoordigd. De aanwinst van 
het Mauritshuis vormt dan ook een tot dusver ontbre-

kende schakel met de Hollandse voedselstillevens uit het 
begin van de 17de eeuw, zoals het Stilleven met vruchten, 
noten en kaas van Floris van Dyck in het Frans Hals 
Museum. In de collectie van het Mauritshuis slaat het 
schilderij van Clara Peeters een welkome brug tussen de 
16de-eeuwse Antwerpse Keukenscène met Christus en de 
Emmaüsgangers van Joachim Beuckelaer en de Haarlemse 
stillevens van Pieter Claesz en Willem Claesz Heda. Ook 
is het een mooie aanvulling op de topstukken van de 
vrouwelijke schilders Judith Leyster, Rachel Ruysch en 
Maria van Oosterwyck, die al in de collectie aanwezig 
waren. Maar niet in de laatste plaats past Stilleven met 
kazen, amandelen en krakelingen vanwege de hoge kwaliteit, 
intieme uitstraling en goede conditie perfect in de ver-
zameling van het Mauritshuis, die op het gebied van de 
Hollandse en Vlaamse schilderkunst uit de 17de eeuw 
tot de beste ter wereld behoort. Vanwege de uitbreiding 
en renovatie van het museum is deze aanwinst nu eerst 
te zien op de tentoonstelling Meesters uit het Mauritshuis 
in het Gemeentemuseum Den Haag, waarna het vanaf medio 
2014 zal gaan schitteren in de vaste presentatie van het 
gerenoveerde Mauritshuiss

Edwin Buijsen

Hoofd Collectie

Noot

1 Uit foto’s is nog een tweede exemplaar 
met vrijwel dezelfde compositie 
bekend, dat zich in de collectie Van 
Welie te Den Haag bevond. Dat 
exemplaar, dat in sommige details 
afwijkt van het hier besproken  
schilderij, wordt echter door experts 
als een mindere versie beschouwd.
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‘De meisjes van het Mauritshuis’

Als u denkt aan ‘de meisjes van het Mauritshuis’, is Het meisje met de parel van 
Johannes Vermeer waarschijnlijk het eerste schilderij dat in gedachten komt. 
Maar het museum herbergt ook een aantal uitstekende werken van vrouwelijke 
kunstenaars uit de 17de eeuw. Met Clara Peeters’ Stilleven met kazen, 
amandelen en krakelingen heeft het er weer één bij.

Stilleven met kazen, amandelen en krakelingen

Clara Peeters

Ca. 1615. Olieverf op paneel, 

34,5 x 49,5 cm

MAURITSHUIS DEN HAAG

Man die een vrouw geld aanbiedt

Judith Leyster

1631. Olieverf op paneel, 

30,9 x 24,2 cm

MAURITSHUIS DEN HAAG

Bloemen in een versierde vaas

Maria van Oosterwyck

Ca. 1670-75. Olieverf op doek, 

62 x 47,5 cm

MAURITSHUIS DEN HAAG

Vaas met bloemen

Rachel Ruysch

1700. Olieverf op doek, 

79,5 x 60,2 cm

MAURITSHUIS DEN HAAG
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Dordrechts Museum

Dordrecht

Aan het strand
Willem de Zwart (Den Haag 1862 – 1931 Den Haag) 

Ca. 1886. Olieverf op paneel, 27,5 x 23,5 cm
Gesigneerd linksonder: W de Zwart 
Herkomst: Particuliere collectie. Verworven met steun van de Vereniging Rembrandt 
en het Prins Bernhard Cultuurfonds (2011) 

Wat dit paneeltje zo opvallend maakt, is de durf waarmee 
De Zwart de dame met parasol in een scherp afgetekend 
zwart silhouet zo resoluut en prominent op de voorgrond 
heeft gezet. Hij was kennelijk gegrepen door het moment. 
Het harde licht van de Hollandse zomer heeft hij weer-
gegeven door de verf in vlakken en met sterke kleuren 
tegen elkaar te zetten: blauw, bruin en oker omgeven 
het massieve zwart. Het contrast met het rode jak van 
het kind is groot. De dame en het schip staan in een 
haakse hoek en doorsnijden de paarden die het schip 
de zee in trekken. Het is net alsof De Zwart vlug een 
foto heeft gemaakt om dit moment vast te leggen, zon-
der zich al te veel te bekommeren om een afgewogen  
compositie.  

Aan het strand werd voor het eerst aan het grote  
publiek getoond in 1903 op een overzichtstentoonstel-
ling bij kunsthandel Van Wisselingh in Amsterdam. Erg 
opzienbarend vond men het toen niet, want het wordt 
niet genoemd in de besprekingen. De criticus Albert 
Plasschaert bijvoorbeeld, maakte in zijn exemplaar van 
de tentoonstellingscatalogus aantekeningen, maar niet 
bij nummer 22: Strand; figuren met pink, zoals het toen 
heette. In zijn kritische bespreking kon Plasschaert wel 
waardering opbrengen voor De Zwart, maar hij hield 
zijn reserves. Vooral voor wat betreft de kleuren, die hij 
als ‘te gewaagd bijeengebracht’ bestempelde. Vergelijkbaar 
commentaar is er van andere critici. En die reacties  
zijn er weer in 1908, de tweede keer dat dit paneel werd 
geëxposeerd, in een overzicht in de Rotterdamse 
Kunstkring.

EEN AANGENAAM SILHOUET

Toch is er ook waardering voor De Zwarts kleurgebruik. 
De critica G.H. Marius schreef in 1910 in Onze Kunst dat 
wanneer een sterke kleur de meester maakt, De Zwart 
zeker tot de groten van de 19de eeuw hoort. Niemand 
wist de kleuren zo ‘lichtuitstralend’ neer te zetten als hij. 
Al had ook zij haar bedenkingen. De Zwart werd door 
haar gerekend tot de generatie kunstenaars die in het 
laatste kwart van de 19de eeuw gegrepen werden door 
het gedruis van het volle leven. ‘Een model, een toevallige 
vrouw, een figuurtje aan het strand, het curieuze complex 
van sta-rijtuigen (…), alles wekte hun lust tot schilderen 
en tot kleur’. Deze onstuimigheid van het temperament, 
uitgedrukt in kleur, ging volgens haar ten koste van een 
doorwerkte compositie, zo kenmerkend voor de eerste 
generatie schilders van de Haagse School, die in gedempte 
tonen en tussentinten rustiger hun stemming in een on-
derwerp verbeeldden. Plasschaert oordeelt vergelijkbaar 
over De Zwart in zijn overzicht van de 19de-eeuwse 
Hollandse schilderkunst uit 1909: ‘De kleur is diep, de 
bouw niet zeer overwogen’. De Zwart wist beter het ge-
voel voor het levende dan voor het schone op te roepen, 

Aan het strand van Willem de Zwart was al eerder te zien  
in het Dordrechts Museum. Het schilderij hing in de  
tentoonstelling De 19de eeuw op zijn mooist. Rijksmuseum aan 
de Merwede (2004-06), waarin het Dordrechts Museum en 
het Rijksmuseum Amsterdam gezamenlijk hoogtepunten 
uit hun collecties 19de-eeuwse kunst toonden. Dit werk 
was nog in particulier bezit en werd als een verrassende 
vondst later aan de tentoonstelling toegevoegd. Op zaal, 
tussen de stukken van de Haagse School en de Tachtigers, 
sprong het meteen in het oog. Toen werd het plan opgevat 
Aan het strand te verwerven omdat het een belangrijke 
aanvulling zou zijn op de verzameling van het Dordrechts 
Museum, die alom wordt gewaardeerd vanwege de opmer-
kelijke, vaak wat kleinere schilderijen van hoge kwaliteit. 

Te Noorden bij Nieuwkoop

Jan Hendrik Weissenbruch 

1901. Olieverf op doek, 33 x 41 cm

DORDRECHTS MUSEUM



34  VERENIGING REMBRANDT  NAJAAR 2012



35  VERENIGING REMBRANDT  ZOMER 2012

vindt hij. En dan toch, wanneer hij de betere werken van 
de schilder noemt, weet hij zich de dame in het zwart 
met parasol te herinneren als ‘een aangenaam silhouet’. 

Aan het strand appelleert meer aan het oog van de  
hedendaagse kijker dan aan dat van de tijdgenoot, al kon 
het toen ook op appreciatie rekenen. Wat wij nu waarde-
ren als gedurfd en nieuw, werd toen eerder gezien als 
bont en te weinig in balans. In dit verband dringt zich 
een vergelijking op met Te Noorden bij Nieuwkoop (1901) 
van Jan Hendrik Weissenbruch, ook in de collectie van 
het Dordrechts Museum. Dit kleine schilderij is eveneens 
bijna fotografisch door de beelddoorsnijdingen, dwars 
door zeilen en schepen heen. Ook hier een donker  
silhouet – van een dam en een huis in een haakse hoek – 
radicaal op de voorgrond. En ook dit schilderij werd niet 
vanuit een modernistische opvatting geschilderd, maar 
doet nu toch wonderlijk modern aan. Hedendaagse 
Nederlandse kunstenaars zoals Jan Dibbets, Robert 
Zandvliet en Jan Andriesse zien in Weissenbruch een 
verre geestverwant en beschouwen dit meesterwerk als 
iconisch voor de weergave van het Hollandse licht.  
Wie weet wordt Aan het strand ook zo’n icoon.  

   
STEDELIJK IMPRESSIONISME

Willem de Zwart was een neerslachtig mens en dat was 
een belemmering voor zijn carrière. Naarmate hij ouder 
werd, leed zijn werk meer onder zijn mentale inzinkingen. 
In 1906/07 liet hij zich hiervoor behandelen, maar dat 
hielp niet. In brieven bleef hij klagen over de teruglo-
pende kwaliteit van zijn werk. In 1924 beeldde hij zijn 
angsten af in een drieluik dat hij als titel De kwelgeesten 
meegaf. Hij schonk het aan het Haags Gemeentemuseum, 
zodat iedereen kon weten wat de oorzaak van zijn falen 
was.

Zijn sterkste werken maakte De Zwart in zijn vroege 
jaren. De periode tussen 1880 en 1895 wordt algemeen 
gezien als zijn meest vruchtbare. Hij volgde van 1876 tot 
1880 tekenlessen aan de Haagse kunstacademie en in 
1877 nam Jacob Maris hem als leerling aan. De Zwart 
schilderde stillevens, dierstudies en landschappen in de 
trant van de Haagse School. In de jaren 1884 en 1885 
trok hij op met George Breitner. Hun werk uit deze tijd 
vertoont verwantschap zonder direct aanwijsbare beïn-
vloeding. Omdat van Breitner bekend is dat zijn werk in 
compositorisch opzicht op foto’s is geïnspireerd, zou je 
dat van Aan het strand ook kunnen aannemen, maar dat 
is zeer onwaarschijnlijk. Hoewel Breitner in die tijd al 
bekend was met de mogelijkheden van de camera, 

begon hij pas in 1889 te  
fotograferen. De Zwart  
zelf fotografeerde voor 
zover bekend niet.  

In 1889 vestigde De 
Zwart zich aan de Beeklaan 
in Loosduinen Den Haag, 
een buurt waar al veel  
kunstenaars woonden die 
een soort schilderskolonie 
vormden, bekend onder de 
naam Loosduinse School. 
Zijn werk veranderde hier 
van thematiek en bewoog 
zich in de richting van het 
stedelijk impressionisme 
dat we vooral kennen van 
de Amsterdamse schilders 
uit die tijd. Hij schilderde 
een serie figuurstukken, 
stadsgezichten en onder-
werpen zoals wegarbeiders 
en wachtende koetsen.  
Een goed voorbeeld van  
zijn kunnen uit deze tijd is 
Meisje met Japanse parasol (1891), net als Aan het strand  
gedurfd van opzet en uitbundig van kleur. In 1885 had 
De Zwart zich aangesloten bij de Nederlandse Etsclub. 
Hij was tot ongeveer 1890 zeer actief als etser, daarna 
beoefende hij deze techniek nog maar zelden. 

De Zwart werkte en woonde op verschillende plaatsen 
in Nederland, in het Gooi, in Amsterdam, Bloemendaal, 
Scheveningen en Leidschendam. De laatste periode tot 
zijn dood in 1931 woonde hij weer in Den Haag. In het 
Gooi werd zijn werk lichter van kleur dan in zijn Haagse 
periode. Hij verbeeldde voornamelijk landschappen en 
het landelijke leven, pittoresk en anekdotisch. Nadat  
hij zich in 1896 had verbonden aan de kunsthandel  
Van Wisselingh kreeg hij commercieel meer succes. Dit  
contract werd in 1910 weer verbroken en vanaf die tijd 
verging het hem steeds slechter. Men zag hem tegen het 
einde van zijn leven soms verward door de stad schuifelen, 
nog altijd wel met de schilderskist onder de arm.  

HERKOMST

Aan het strand werd gekocht door de Haagse verzamelaar 
Ernst Ahn (1838-1918), wanneer en bij wie is niet be-
kend. Ahn was een hoge ambtenaar bij de marine die 

Meisje met Japanse parasol

Willem de Zwart

Ca. 1891. Olieverf op doek, 

83 x 51,5 cm
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bevriend was met De Zwart en meer werken van hem in 
zijn collectie had. Ahn ondersteunde verschillende  
kunstenaars, onder wie ook Jan Toorop toen deze in 
Den Haag woonde. In zijn memoires vertelt Toorop hoe 
belangrijk deze verzamelaar voor hem was. Ahn herkende 
als eerste zijn talent, zorgde ervoor dat hij naar de 
kunstacademie kon en bracht hem met veel Haagse 
kunstenaars in contact. Het Dordrechts Museum bezit 
een prachtig dubbelportret van Toorop waarop hij zijn 
oudere vriend samen met zijn vrouw Annie Toorop-Hall 
heeft afgebeeld. Het dateert uit 1886, het jaar waarin 
De Zwart Aan het strand schilderde. Ernst Ahn heeft zijn 
collectie gedeeltelijk tijdens zijn leven weer verkocht, 
onder andere in de genoemde tentoonstelling bij Van 
Wisselingh in 1903. P.C. Eilers, een van de directeuren van 
de kunsthandel, heeft het werk op deze tentoonstelling 
voor zichzelf gekocht en sindsdien is het in de familie 
gebleven. Het kwam in 2001 in een particuliere collectie 
terecht en van daaruit is het nu aangekochts 

Gerrit Willems 

Conservator moderne en hedendaagse kunst

Kunstvragen

Gerdien Wuestman (1965)
Kunsthistoricus, lid van de Vereniging Rembrandt, redacteur 
van het Bulletin van de Vereniging Rembrandt sinds 2009

Wat is uw eerste kennismaking met 
kunst?
‘Pas in mijn studententijd ben ik me 
voor kunst gaan interesseren. Door mijn 
nieuwe omgeving en nieuwe vriendschap-
pen kwam ik ineens veel meer met cultuur 
in aanraking. Na mijn studie journalistiek 
ging ik kunstgeschiedenis studeren en 
toen was ik definitief verkocht.’

Herinnert u zich nog uw eerste  
kunstreproductie?
‘Ik had als middelbare scholier een kleine 

reproductie van Renoirs Maaltijd van de roeiers op mijn kamer. 
De eerste reproducties die ik zelf heb aangeschaft waren van 
Toulouse-Lautrec en Egon Schiele.’

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Meer dan twintig jaar geleden vond ik in een prentenwinkel  
in Leiden een etsje dat ik voor tien gulden heb gekocht.  
De verkoper had geen idee wat het was, en ik ook niet, dus het 
was een leuke verrassing toen het later een proefdruk van een 
ets door Gerard de Lairesse bleek te zijn.’

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Het British Museum sla ik nooit over als ik in Londen ben.  
Dat vind ik zo’n indrukwekkend museum, zowel door het  
gebouw als door de oude beeldhouwkunst die daar te zien is.’ 

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen steunen?
‘Nederlandse musea hebben geweldige verzamelingen Hollandse 
schilderkunst uit de 17de eeuw, maar weinig topstukken van 
niet-Nederlandse kunstenaars uit die tijd. Een mooi genrestuk 
van Velázquez is misschien niet meer haalbaar, maar als er een 
keer een echt goed werk van een buitenlandse meester op de 
markt komt, zou ik het toejuichen als het Rijksmuseum een  
poging deed.’
 
Zou het ooit mogelijk zijn, wat zou u graag uit uw eigen  
verzameling aan een museum willen schenken, om iedereen 
van mee te kunnen laten genieten?
‘Op een paar 17de- en 18de-eeuwse prenten na heb ik niets 
museaals in huis. Dit jaar heb ik op een veiling een albasten 
beeld uit de 19de eeuw gekocht, een kopie van de beroemde 
Doornuittrekker. Zelf word ik er iedere keer heel blij van als ik 
er naar kijk. Maar of musea zitten te wachten op een late kopie 
van een beeld dat al zo vaak is nagemaakt, is natuurlijk zeer  
de vraag.’ 
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Zo rond 1964 trekt Paul Thek in New 
York de aandacht met zijn meat pieces.  
In die tijd wordt de Amerikaanse kunst-
markt gedomineerd door strakke, onge-

naakbare perspex dozen, en door de 
hippe Brillo-dozen van Andy Warhol. 
Paul Thek maakt uit was en pigment 
angstaanjagend realistische hompen vlees 
die hij in soortgelijke dozen stopt. Zo  
levert hij een persoonlijk commentaar 
op de dominante kunststromingen van 
zijn tijd en creëert hij individuele, eigen-
tijdse vanitassymbolen. De meat pieces 
brengen hem niet het commerciële  
succes dat hij voor ogen heeft. Vanaf 
1966 begint Thek versierde en fel be-
schilderde afgietsels van zijn eigen armen, 
benen en gezicht te gebruiken, wat asso-
ciaties met religieuze relieken en mystieke 
voorwerpen uit een onbekende cultuur 
oproept. Deze manier van werken vindt 
haar climax in de enorme installatie  
The Tomb (1967), een lichtroze pirami-
devormige tempel waarin hij zijn even-
beeld opbaart. Het wassen afgietsel met 
gesloten ogen, uitgestoken tong en  
afgehakte vingers, levert een beeld op 
van een kunstenaar die niets meer kan 
zien, zeggen of doen. Een man die geen 
kunst meer wil maken voor de markt en 
zijn kunstenaarsego begraaft. Het was 
dankzij dit intrigerende werk dat Theks 
bekendheid een vlucht nam. The Tomb 
(ook wel bekend als Death of a Hippie) 
maakt in de jaren die volgden deel uit 

van spraakmakende tentoonstellingen 
in Europa totdat de wassen figuur  
erg beschadigd raakt en Thek weigert 
de invoerrechten te betalen voor het  
retourtransport. 

SCHILDERIJEN

Nadat Thek The Tomb heeft gemaakt, 
vertrekt hij naar Europa, waar musea 
graag de deuren voor hem openen. Hij 
is hier een van de eerste kunstenaars die 
voornamelijk grote, ruimtevullende tijde-
lijke – commercieel niet-interessante – 
installaties maakt. In deze environments, 
die hij samen met een bevriende groep 
kunstenaars (The Artist’s Co-op) opbouwt, 
combineert Thek elementen uit de beel-
dende kunst, het theater, de literatuur en 
de religie. Hij maakt veelvuldig gebruik 
van weinig vormvaste materialen als was, 
zand en latex, maar verwerkt ook voor-
werpen als uien en tuinkabouters. Na 
Death of a Hippie brengt Thek zichzelf in 
zijn installaties veelvuldig opnieuw tot 
leven in alter ego’s als de ‘Fishman’, ‘Bo 

In het werk van Paul Thek spelen spiritualiteit, 
seksualiteit en twijfel aan technologische voor- 
uitgang een belangrijke rol. Mede doordat deze 
thema’s tegenwoordig veel waardering vinden 
– bijvoorbeeld in het werk van kunstenaars als 
Damien Hirst, Mike Kelley en Jonathan Meese – 
heeft zijn oeuvre de laatste decennia een  
herwaardering doorgemaakt. Het retrospectief 
twee jaar geleden in het Whitney Museum in 
New York, maar ook het overzicht in 2009 in 
Reina Sofia in Madrid heeft Theks reputatie als 
toonaangevende kunstenaar van de jaren zestig 
en zeventig definitief bevestigd. Het Gemeente- 
museum was met steun van verschillende  
organisaties in staat het drieluik Zonder Titel  
uit 1971 te verwerven uit een particuliere  
collectie. Bijzonder, want werk van Paul Thek 
van deze kwaliteit komt sporadisch op de markt. 
Bovendien zijn uit deze periode – op het  
drieluik Le grand chinois (1971) van het Centre 
Pompidou in Parijs na – bijna geen grote  
schilderijen bekend.    

Installatiefoto The Tomb, 1967

Untitled (Meat piece with flies)

Paul Thek

1965. Diverse materialen, 48,3 x 30,5 x 21,6 cm
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Gemeentemuseum

Den Haag

Drieluik
Paul Thek (New York 1933 – 1988 New York)

1971. Olieverf op doek; drieluik, elk onderdeel 124 x 183 cm
Herkomst: Particuliere collectie. Verworven met steun van Vereniging Rembrandt, 
mede dankzij haar Titus Fonds (2012)



Jangles’, ‘Huckleberry Finn’ en de ratten-
vanger van Hamelen. Religieuze verwij-
zingen zijn er daarnaast legio in het  
oeuvre van de katholiek opgevoede 
Thek. Zo groeit langzaam een heel  
persoonlijke mythologie. Vanaf de vroege 
jaren zeventig noemt hij zijn installaties 
bijvoorbeeld processies, de term voor de 
bonte optochten van geestelijken en an-
dere gelovigen waarin relieken worden 
meegedragen. Behalve fotografische  
documentatie is van deze overweldigende 
installaties maar weinig overgebleven. 
Ook van zijn tekeningen en schilderijen 
is veel verloren gegaan.
Al in de vroege jaren zestig maakte Thek 

landschappen en een pop art-achtige 
serie schilderijen getiteld Television 
Analyzations: ‘canvases involved in the 
mechanical eye questioning of reality’. 
Opmerkelijk is dat hij het schilderen pas 
weer oppakt in 1969, op een moment 
waarop de schilderkunst door critici 
morsdood is verklaard. Even zo opval-
lend is de haast kinderlijke manier 
waarop hij thema’s als liefde en geluk 
uitbeeldt. Hij maakt newspaper paintings, 
losjes opgezette landschappen, zeege-
zichten, duikers, slangen, dinosaurussen, 
aardappelen en – ook hier weer – tuin-
kabouters. Deze schilderijen, die regel-
matig ook in zijn environments figureren, 
ademen een hippieachtig dédain voor het 
establishment dat deze simpele figura-
tieve stijl maar moeilijk kan plaatsen. De 
newspaper paintings zijn niet alleen strijdig 
met de artistieke mode van hun tijd, ze 
hebben zelf ook een ambivalente natuur. 
Door een schilderij te maken op een  
pagina uit de Herald Tribune, geeft Thek 
het vluchtige karakter van het nieuws 
een tijdloos aura. Tegelijkertijd is een 
krantenpagina een zeer fragiel dragend 
materiaal dat met de tijd vergeelt en 
langzaam uit elkaar valt. 

Tweeledigheid is misschien wel het 
belangrijkste woord om Theks kunste-

naarschap te kunnen plaatsen. Niet voor 
niets droeg Susan Sontag haar bundel 
artikelen Against Interpretation (1966) 
aan haar goede vriend Paul Thek op. 
Sontag ziet de critici van haar tijd steeds 
intellectueler naar kunst kijken, waarbij 
het pure genieten van kunst in het  
gedrang komt. Paul Theks werk is nooit 
eenduidig. Als het je gelukt is er een  
betekenis aan te geven, kun je er zeker 
van zijn dat het tegenovergestelde ook 
waar is. Zo dwingt Thek de kijker er  
uiteindelijk toe om de interpretatie van 
een werk los te laten en de ervaring 
ervan prioriteit te geven.

VISIONAIR BEELD

In Zonder Titel uit 1971 weet Thek de 
voor hem zo kenmerkende dualiteit ten 
volle te omarmen. In dit drieluik ont-
vouwt zich een verhaal in drie delen.  
Op het linkerluik is een waterval te zien 
die van grote hoogte naar beneden stort. 
Deze is summier aangeduid tegen een 
achtergrond in roodbruin. Het bijna 
lichtgevende blauw van de waterval en 
het roodbruin contrasteren zo sterk, dat 
je het idee hebt met een visioen te maken 
te hebben. De hypnotiserende ronde 
vormen – schalen? wervelwinden? – in 
de hoeken van het doek versterken dit 
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idee. Linksboven is met lichtroze verf 
een begin gemaakt van een omlijsting. 
Op het middenluik wordt iets afgebeeld 
wat je zou kunnen omschrijven als een 
grote poel water, een ondefinieerbare 
oerbron, van waaruit een wervelwind 
kersen de wereld in lijkt te slingeren. 
Op het rechterluik is ingezoomd op een 
situatie die gemakkelijker te herkennen 
is; een vulkanisch landschap en een zee. 
Door de cirkelende beweging van de 
kersen aan de randen van deze setting, 
krijg je ook bij dit doek het gevoel met 
een visionair beeld te maken te hebben. 
Doordat de kunstenaar rechtsonder 
nogmaals een aanzet heeft gemaakt tot 
omlijsting, nu in rood, worden de luiken 
samengetrokken tot één geheel. Vlak 
daarnaast zit een vissertje onder een 
boom. Hij heeft zijn hengel uitgeworpen 
in zee.

Zonder Titel bevat veel ingrediënten 
uit de persoonlijke beeldtaal van Paul 
Thek rond 1970. De waterval, de slinge-
rende beweging en de ronde, wervelende 
vormen gebruikt hij allemaal om het in-
stabiele, hallucinerende effect te berei-
ken dat hij met al zijn werk beoogde.  
De kersen komen terug in veel andere 
installaties en schilderijen en staan sym-
bool voor zijn levensmotto: ‘Life is Just a 

Bowl of Cherries’, de titel van een pop-
liedje uit 1931. ‘Neem het leven niet te 
serieus, het is van zichzelf al zo mysteri-
eus; de mooie dingen zijn allemaal te 
leen, dus hoe kun je iets verliezen dat je 
nooit bezat?’ De kersen op de taart zijn 
zeldzaam, pak je kansen en maak er het 
beste van. Het leven kan ineens voorbij 
zijn. De uitbarstende vulkanen op het 
derde doek geven de dreiging van ver-
andering weer, het is de dynamiek van 
het leven in volle gang. Het vissertje 
treedt vaker op in het werk van Thek in 
deze periode. Deze figuur verwijst hoogst-
waarschijnlijk naar Huckleberry Finn, 
de held van Mark Twains populaire ge-
lijknamige roman uit 1884. Paul Thek 
voelde zich verwant met Huck, die zich 
pas vrij voelde als hij op zijn vlot de 
Mississippi afzakte en af en toe zijn  
hengel uitwierp. Alleen los van de be-
schaving, in de natuur, kon Huckleberry 
Finn zijn ware aard vinden. 

Het drieluik is dan ook eenvoudig  
te zien als een ode aan de wegen van  
de natuur, aan de cirkel van het leven. 
Hoewel het te lezen valt van links naar 
rechts, ontstaat wanneer je de hoeken 
van de aanzet tot omlijsten van het eerste 
en derde luik met elkaar verbindt, een 
oneindige cyclus. Eén die te lezen is als 

het verhaal van het ontstaan van de we-
reld en de mensheid, maar die ook slaat 
op de ontwikkeling van een enkel mens. 
Zo toont Zonder Titel een eeuwige terug-
keer, een eindeloze wisselwerking tussen 
het allergrootste en meest overweldi-
gende en het allerkleinste en meest  
individuele. Eeuwigheid en tijdelijkheid 
worden op die manier als twee kanten 
van dezelfde medaille verbeeld.

THEK IN HET GEMEENTEMUSEUM

De nieuwe aanwinst valt om verschillende 
redenen op haar plek binnen de collectie 
van het Gemeentemuseum. Schilder-
kunst, zowel de verhalende als de ab-
stracte, neemt van oudsher een belang-
rijke rol in binnen de verzameling. Naast 
de grote collectie schilderijen van Piet 
Mondriaan valt bijvoorbeeld Francis 
Bacon op, maar ook de meer recente 
nieuwe figuratie van Daniel Richter, 
Michael Raedecker tot René Daniels. 
Paul Thek kan gezien worden als een 
vroege voorloper van de opleving van de 
figuratieve schilderkunst in de laat-20ste 
eeuw en alleen daarom is de aankoop 
van het drieluik al van groot belang.

Poëtisch, visionair en menselijk zijn 
kernwoorden binnen het verzamelbeleid. 
Denk bijvoorbeeld aan de expressionis-
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ten, maar ook aan het werk van Giorgio 
Morandi of recenter Bruce Nauman en 
Louise Bourgeois, van wie enkele jaren 
geleden ook met steun van de Vereniging 
Rembrandt werk is aangekocht. De aan-
koop van de Cell XXVI (2003) was een 
aanzet tot het verzamelen van werk van 
een groep kunstenaars die actief waren 
in de jaren zestig en zeventig en die in 
de afgelopen jaren een herwaardering 
hebben doorgemaakt. Inmiddels zijn er 
dan ook stukken in de collectie te vinden 
van Lee Bontecou, Dieter Roth en nu 
dus ook Paul Thek, die allen tot deze 
groep gerekend kunnen worden. Wat 
deze kunstenaars bindt is dat hun kunst 
een eigengereidheid bezit, een emotio-
nele lading, waardoor ze buiten de pop 
art, minimal art en conceptual art  
– de stromingen van hun tijd – vielen. 

Eerder dit jaar kocht het Gemeente-
museum Den Haag al een belangrijk 
werk van Thek, Zonder titel (The Moon 
Tooth Chapel Choir), behorende tot de 
newspaper paintings. Hoewel zowel het 
Stedelijk Museum Amsterdam als het 
Boijmans Van Beuningen te Rotterdam 
werk van Paul Thek in hun verzameling 
hebben, zijn er geen grote schilderijen 
van hem in Nederlandse collecties te 
vinden. Dat is opvallend, want Thek 
woonde bij tijd en wijlen in Nederland 
en maakte er een aantal keer interessante 
installaties. Zijn relatie tot ons land komt 
ook tot uiting in zijn bewondering voor 
het werk van Vincent van Gogh ‘the most 
beautiful thing yet in this beautiful 
country’. Tijdens de tentoonstelling van 
1969 in het Stedelijk Museum combi-
neerde Thek zijn installaties met schilde-
rijen van de 19de-eeuwse meester. Net 
als Van Gogh, van wie het Gemeente-
museum een aantal bijzondere werken 
bezit, beleefde Thek het kunstenaarschap 
heel intens en bedacht hij een geheel 
persoonlijke symboliek om zijn ervarin-
gen en ideeën mee te kunnen verbeel-
den. Regelmatig kon hij fietsend door 
Amsterdam worden aangetroffen met 
een rood geschilderd oor. Het maakt de 
vereenzelviging met deze grootmeester 
compleets 

Laura Stamps 

Conservator moderne & hedendaagse kunst
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De nieuwe  
aanwinst van het 
Mauritshuis heeft 
in de pers tot  
reacties geleid 
zoals ‘Hollands 
glorie’ en specu-
laties over een 
moraliserende 

strekking betreffende de zondige combinatie van kaas en boter.  
Ik zoek de betekenis van dit schilderij in een andere richting,  
waarbij ik uitga van het feit dat Clara Peeters werkte in Antwerpen 
tijdens en na het Twaalfjarig Bestand (1609-1621). 

Antwerpen was toen een stad in Spaanse handen, met een haven die was 
geblokkeerd door Amsterdamse schepen. Wat er binnenkwam, moest over 
land uit het zuiden komen, uit het Middellandse Zeegebied – vooral Spanje en 
Italië. Maar dat was nog niet het ergste: de bevolking was niet overwegend 
Spaansgezind en leed onder de repressie van de overheerser. 

Dit schilderij is in mijn ogen een teken van protest tegen het Spaanse bewind; 
dus niet Hollands glorie, maar Spaanse ellende. Zie de uitgedroogde kazen, 
waarbij die groenige kaas op de voorgrond niet uit Nederland afkomstig is. 
Ik houd het voor een kaas uit Spanje of Italië, vergelijkbaar met Parmezaanse 
kaas, goed om te raspen. De krakelingen op de voorgrond waren destijds een 
symbool van de vastentijd, dus de veertig dagen van Aswoensdag tot Pasen, 
die onder rooms-katholiek bewind natuurlijk gehandhaafd werd. Pannenkoeken 
en wafels van eierbeslag stonden daarentegen model voor de vette keuken. 
Verder waren de amandelen en zuidvruchten, zoals rozijnen en krenten, typisch 
voedsel voor de vasten, zoals hier ongetwijfeld ook bedoeld.

Er is in dit verband ook iets te vertellen over het vaatwerk op de achtergrond. 
Er staat een kan met deksel van een ongewoon type, zeker niet afkomstig uit 
de Lage Landen. Bij ons waren de stenen kannen korter van hals en dikker 
van buik, maar in Italië werd dit model wel gevonden. Een dergelijke kan met 
deksel staat ook op het schilderij van Jan Simonsz Torrentius uit 1614 in het 
Rijksmuseum met de titel Temperantia, Gematigdheid. Dus weer een  
verwijzing naar de vastentijd. Ook het gesloten wijnglas kan daarop wijzen.

Maar nu het protest: bovenop de droge kazen staat de vette Vlaamse boter, 
niet weg te krijgen onder het Spaanse juk. De zuidelijke Nederlanden waren be-
roemd om hun boter, en werden er zelfs ook om bespot. De Fransen noemden 
de Vlamingen spottend ‘Butyrosos’, geboterden, omdat ze geen dag zonder 
boter konden en boter zelfs in hun dranken deden. Dit schilderij is dus in mijn 
ogen een politieke allegorie: wij zullen de Spaanse ellende wel te boven komen!s

Johanna Maria van Winter is emerita hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit Utrecht

JOHANNA MARIA VAN WINTER

Het stilleven van Clara Peeters, 
een politieke allegorie?

HETZELFDE SCHILDERIJ, OP EEN ANDERE MANIER BEKEKEN

Voor de verwerving 
van Paul Theks Drieluik 
heeft het Gemeente-
museum Den Haag 
steun gekregen van de 
Vereniging Rembrandt, 
mede dankzij haar  
Titus Fonds, het 
Mondriaan Fonds, het 
SNS REAAL Fonds, de 
BankGiro Loterij en de 
Vriendenvereniging 
Gemeentemuseum  
Den Haag
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De Utrechtse Rembrandt  
Cirkel verleent steun aan…
Op 30 september vond het jaardiner van de Utrechtse 
Rembrandt Cirkel (URC) plaats in Kasteel de Haar. Een 
rondleiding en een inleiding over de 16de-eeuwse wand-
tapijten door Reinier Baarsen, conservator kunstnijverheid 
van het Rijksmuseum, onderstreepte nog eens extra het 
belang van deze tapijten, die mede dankzij de bijdrage van 
het Utrechts Rembrandt Fonds voor de toekomst behouden 
zullen blijven.

Tijdens het diner werd een stemming gehouden over aan 
welke door de Vereniging Rembrandt gesteunde aankoop  
de URC dit jaar zijn financiële steun wilde verbinden. Na de 
bepaling van een top 3 was er nog geen absolute meerder-
heid voor één bepaald werk. Na een tweede stemmingsronde 
kreeg uiteindelijk het Stilleven met kazen, amandelen en 
krakelingen door de Antwerpse schilderes Clara Peeters, 
aangekocht door het Mauritshuis, de meeste stemmen  
(pp. 28-32). 

Deze steun van de URC aan het stilleven van Clara Peeters 
betekent dat de algemene middelen van de Vereniging 
Rembrandt weer zoveel minder zijn aangesproken. En dit 
geeft weer ruimte om een andere belangrijke aankoop te 
steunen. Zo maakt de bijdrage van de URC het verschil in 
wat mogelijk is!

Titus Cirkel in Berlijn
De jaarlijkse kunstreis van de Titus Cirkel voerde dit jaar naar Berlijn, 
waar een aantal prachtige musea en privécollecties werd bezocht. 
Overal vertelden uitstekende gidsen over de verzamelingen, waardoor 
de 50 Titusleden na drieënhalve dag verrijkt huiswaarts keerden.

In de Hamburger Bahnhof was naast werk van onder anderen Andy Warhol, 
Joseph Beuys, Daniel Richter en Anselm Kiefer tevens een aangenaam 
weerzien met het werk van Dan Flavin. De week ervoor hadden de leden 
de meest recente bijdrage van de Titus Cirkel, de lichtinstallatie van 
Flavin in het trappenhuis van het Stedelijk Museum, toegelicht gekregen 
tijdens een private view. Zo was het een week waarin kennisverrijking, 
liefde voor de kunst en gezelligheid hand in hand gingen. 

Top 3 van 2011 
 

Aan het strand door Willem de Zwart, aangekocht door het Dordrechts 
Museum, is door de leden van de Vereniging Rembrandt gekozen tot 
favoriete aankoop van 2011. Dit schilderij zal in het aankomende jaar 
dan ook op de voorkant van onze Rembrandtkaart prijken.
 
Ook dit jaar vroeg de Vereniging 
Rembrandt haar leden hun stem 
uit te brengen op de voor hen 
mooiste aankoop van 2011. 
Maandenlang was het een  
spannende wedloop, waarin drie 
werken richting de nummer  
1-positie gingen: Aan het strand 
van Willem de Zwart, 
Sneeuwlandschap met sloot van 
Jan Mankes en de lichtinstallatie 
van Dan Flavin. Mankes leek te 
gaan winnen, maar een oproep 
van de musea aan hun achterban 
leidde ertoe dat het schilderij van 
Willem de Zwart uiteindelijk veruit 
de meeste stemmen kreeg.

NB: De nieuwe 
Rembrandt-
kaart is, anders 
dan vorige 
jaren, niet mee-
gestuurd met 
dit Bulletin. 
De kaart wordt 
u uiterlijk half 
december 
2012, na  
ontvangst van 
de door u  
verschuldigde 
contributie, toegestuurd (zie hier-
voor de met dit Bulletin meege-
stuurde brief met acceptgirokaart).

Aan het strand, Willem de Zwart 
Aanwinst voor het Dordrechts Museum

VERENIGING 
REMBRANDT
ALS JE OM
KUNST GEEFT 

Leden van de Titus Cirkel voor een werk van Anselm Kiefer
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Op dinsdag 20 november om 20.00 is de jaarlijkse Rembrandt- 
lezing in de aula van de Universiteit van Amsterdam (De oude 
Lutherse Kerk, Singel 411). Spreker is Rudi Ekkart, die zal ingaan 
op het belang van wetenschappelijke kennis in musea.

U kunt zich voor deze avond 
opgeven via de website van de 
Vereniging Rembrandt, waar u 
ook een routebeschrijving vindt. 
De toegang bedraagt € 10,-. 
Aanwezigen ontvangen als  
attentie een exemplaar van een 

publicatie over Rudi Ekkart:  
A. Hopmans en R. Koot (red.), 
‘Als er meer in zit ga je door’: 
Rudolf Erik Otto Ekkart. Bij zijn 
afscheid als directeur van het 
RKD, Den Haag (RKD), 2012.
Geïnteresseerd in dit boekje en 

niet in de gelegenheid de 
Rembrandtlezing bij te wonen? 

Voor leden van de Vereniging 
Rembrandt is deze publicatie 
vanaf eind november ook te  
bestellen bij het RKD à € 15,- (incl. 
verzendkosten) via info@rkd.nl 
o.v.v. Ekkart-publicatie.  
Of via een schriftelijk verzoek 
aan: RKD, Afd. Publiekszaken, 
Postbus 90418, 2509 LK  
Den Haag.

De afgelopen anderhalf jaar is het aantal 
leden van de Vereniging Rembrandt in 
Friesland fors gegroeid. Ook konden twee 
Friese musea worden toegevoegd aan de 
lange lijst van door de Vereniging ge-
steunde musea. Na Museum Belvédère in 
Heerenveen is nu ook Museum Martena in 
Franeker voor u als lid gratis toegankelijk.

In het voorjaar van 2011 beeldde het 
Bulletin een cirkeldiagram af met de  
geografische spreiding van de leden van  
de Vereniging Rembrandt. De provincie 
Friesland telde er op dat moment 107.  
De presentatie van de aankoop van een  
verguld zilveren beker in het Hannemahuis 
in Harlingen werd het begin van een 
ledenwerfactie in Friesland, ingezet door  
de Friese Rembrandtleden zelf.

Inmiddels is niet alleen het aantal leden in 
Friesland sterk toegenomen, ook twee Friese 
musea, Museum Belvédère in Heerenveen 
en Museum Martena in Franeker, wisten de 
Vereniging Rembrandt te vinden voor het 
doen van een aanvraag. Met succes, want 
beide aanvragen werden dankzij het 
BankGiro Loterij Aankoopfonds van de 
Vereniging Rembrandt gesteund.

Leden van de Vereniging Rembrandt 

konden na afloop van de Algemene 

Ledenvergadering van 13 oktober een kijkje 

nemen in het heropende Stedelijk Museum

Rembrandtlezing 2012: ‘Bewust verzamelen’

Museum Martena  

in Franeker

Vereniging Rembrandt verwelkomt  
nieuwe Friese leden én Friese musea

Foto: Joan v.d. Brug
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Afscheid van Nollie van Berge  
als secretaris van het Bestuur
Mevrouw mr. A.A. (Nollie) van Berge is een van de drie bestuursleden die tijdens 
de Algemene Ledenvergadering van 13 oktober zijn teruggetreden. Zij blijft  
echter betrokken bij de Vereniging Rembrandt. Haar wens voor de toekomst van 
de Vereniging luidt: veel nieuwe betrokken leden, met de nadruk op betrokken. 
In dat opzicht heeft zij zelf als geen ander het goede voorbeeld gegeven.

In 1999 trad Nollie van Berge toe tot 
de Raad van Adviseurs en in het jaar 
daarop werd zij lid van het Bestuur, 
waarin zij de functie van secretaris 
bekleedde. De secretaris bewaakt de 
formele en juridische aspecten van de 
Vereniging, dus het trof dat mevrouw 
Van Berge een ervaren notaris was, 
verbonden aan het gerenommeerde 
kantoor Meijer in Amsterdam.

In de periode van haar bestuurslid-
maatschap maakte de Vereniging een 
sterke groei door en dat betekende 
veel werk aan de winkel voor de secre-
taris, die als bestuurslid tevens bij alle 
‘gewone’ bestuursdossiers betrokken 
is. Het beslissen over steunverlening 
bij kunstaankopen hoort daar ook 
bij. Dat is de core business van het 
Bestuur: een even spannende als 
aantrekkelijke taak vanwege de vaak 
diepgravende discussies en soms zelfs 
complete colleges door de aanwezige 
deskundigen tijdens de vergaderingen.

Gevraagd naar de gesteunde  
aanwinsten die haar het meest  
zullen bijblijven zegt zij: ‘Het Portret 
van de familie Lütjens door Max 
Beckmann voor Museum Boijmans  
Van Beuningen hoort daar zeker bij, 
omdat ik bij de verwerving daarvan 
zowel persoonlijk als beroepsmatig 
intensief betrokken ben geweest; een 
geweldige aanwinst. Dan zijn er de 
twee weergaloze portretten van 
Rubens, die in 2003 door het 
Mauritshuis werden aangekocht.  
Als derde zou ik de verzameling 
moderne sieraden van Emmy van 
Leersum die het SM’s in Den Bosch  
in 2010 aankocht willen noemen. Ik 
vond het bijzonder dat de Vereniging 
bij uitzondering een hele collectie 
steunde en daarbij houd ik erg van 
sieraden. Maar het maken van een 
keuze vind ik heel moeilijk, want je 
krijgt met al die kunstwerken een 
bepaalde band.’

Druk bezochte ontvangst 
Duivenvoorde
Op 1 september was er een ontvangst voor de leden 
van de Vereniging Rembrandt op Kasteel Duivenvoorde 
in Voorschoten ter gelegenheid van de tentoonstelling 
Passie voor schilderijen. 

De belangstelling voor deze middag, aangekondigd in 
het laatste Bulletin, was overweldigend. Dankzij de  
gastvrijheid van Museum Kasteel Duivenvoorde werd op 
29 september een tweede bijeenkomst georganiseerd 
zodat niemand teleurgesteld hoefde te worden.

Vanwege een renovatie is het Van Gogh Museum momenteel gesloten. 
Ruim 75 schilderijen, een selectie brieven, werken op papier en objecten 
zijn vanaf 29 september 2012 t/m 13 januari 2013 te zien in een vleugel 
van de Hermitage Amsterdam. Deze opstelling is gratis toegankelijk 
voor leden van de Vereniging Rembrandt. 

Tijdens deze periode kunt u ook de tentoonstel-
ling Impressionisme: sensatie & inspiratie gaan 
zien. Een unieke kans om met uw Rembrandtkaart 
nu ook de Hermitage te bezoeken.

Vanaf 14 januari t/m 9 maart is alleen het Van 
Gogh-deel open, voor de Rembrandtleden gratis 
te bezoeken. Dat laatste geldt eveneens voor de 
periode van 10 maart t/m 25 april, maar voor 
een bezoek aan de Hermitage-vleugel zult u dan 
moeten bijbetalen.

Het Van Gogh Museum tijdelijk naar de Hermitage
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Al tien jaar lang steunt het Dura Kunstfonds, een Fonds op Naam binnen 
de Vereniging Rembrandt, de aankoop van kunstwerken voor met name 
Rotterdamse musea. Dit najaar werd de Vereniging verrast met een 
extra aanvulling van € 250.000 op dit fonds. Bart Dura, zoon van de 
in 2011 overleden oprichter: ‘Mijn vader heeft ons meegegeven dat je 
je maatschappelijke verantwoordelijkheid moet nemen. We willen 
graag iets terugdoen voor de samenleving.’

 
Het Dura Kunstfonds komt voort 
uit het in 1994 opgerichte Job 
Dura Fonds (zie kader). 
Aanleiding voor de instelling was 
de veiling in 2001 van een reeks 
tekeningen van de twaalf maan-
den door de 16de-eeuwse kun-
stenaar Hans Bol. Museum 
Boijmans Van Beuningen wilde 
deze serie graag verwerven en 
via de Vereniging Rembrandt 
kwam toen de fondsenwerving 
op gang, maar het lukte niet om 
het benodigde bedrag bij elkaar 
te krijgen. Daarop nam, mede op 
voordracht van Jacques 
Schoufour, het Job Dura Fonds 
de financiering over. Het gaf een 
renteloze lening voor het gehele 
aankoopdrag en deed ook zelf 
een bijdrage. Met de gelden die 
andere fondsen bijdroegen, 
kwam de gedroomde aankoop 
tot stand.

Vervolgens richtte Daan Dura 
met de bijdragen waarmee de 

renteloze lening van het Job Dura 
Fonds werd afbetaald het Dura 
Kunstfonds bij de Vereniging 
Rembrandt op, bedoeld voor de 
aankoop van kunstwerken voor 
bij voorkeur Rotterdamse musea. 
Dit Fonds op Naam heeft de af-
gelopen tien jaar verschillende 
aanwinsten voor Museum 
Boijmans Van Beuningen ge-
steund, waaronder een wandta-
pijt naar ontwerp van Rubens, 
vier pop art-werken, de Mae 
West Lips Sofa van Salvador Dali 
en een schilderij van Yves Tanguy.

Bart Dura, bestuurslid en te-
vens lid van de Titus Cirkel: ‘Niet 
dat dat nodig is, maar als je geeft 
krijg je daar zelf altijd iets voor 
terug. Als ik in Museum Boijmans 
Van Beuningen loop, dan zie ik 
de trap die we hebben helpen 
restaureren met het Job Dura 
Fonds, en dan zie ik dát werk dat 
we hebben gesteund, en dát 
werk. En hetzelfde geldt voor wat 

we met de Titus Cirkel doen. 
Toen ik laatst in het Stedelijk was, 
zag ik de Dan Flavin, de Andreas 
Gursky, allemaal werken die met 
bijdragen van de Titus Cirkel zijn 
aangekocht, en dat is leuk. Het 
heeft ertoe geleid dat ik nu op 
een andere manier naar kunst in 
musea kijk. Ik zie niet alleen hoe 
mooi iets is, maar weet ook hoe 
veel er bij komt kijken om een 
kunstwerk daar te krijgen. Mijn 
persoonlijke favoriet? Dat is toch 
Dali’s Mae West Lips Sofa.’

Extra schenking Dura Kunstfonds

De Mae West Lips Sofa 

van Salvador Dali, in 

2003 aangekocht door 

Museum Boijmans Van 

Beuningen met steun uit 

het Dura Kunstfonds.

Daan Dura (1932-2011), oprichter van 

het Job Dura Fonds

Het Job 
Dura Fonds
In 1994 werd het Job Dura Fonds opgericht door Daan Dura. Hij wilde 
iets terugdoen voor Rotterdam, omdat het bouwbedrijf van de familie 
veel aan de stad te danken had in de periode van de wederopbouw. Het 
Fonds, genoemd naar Job Dura, de derde generatie binnen het bedrijf, 
heeft een brede doelstelling. Het steunt projecten die met bebouwing te 
maken hebben, uiteenlopend van de inrichting van een speeltuin tot de 
renovatie van een gebouw. Voorwaarden zijn dat het gaat om projecten 
in de regio Rijnmond die blijvend en van algemeen nut zijn. 

Daarnaast reikt het Fonds elke twee jaar een prijs uit. De eerste prijs-
winnaar was de gemeente 
Rotterdam, die in 1996 een 
beeld van Kees Verkade voor  
50 jaar wederopbouw kreeg.  
Dit beeld werd door Daan Dura 
uitgezocht. De drie figuren van 
deze sculptuur symboliseren de 
verschillende fases die de stad 
heeft doorgemaakt: de ge-
knechte stad, de wederopbouw 
en de triomf. Kort na de ver-
schijning van dit Bulletin wordt 
de winnaar van de Job Dura 
Prijs 2012 bekend gemaakt.

Meer weten over de Stichting 
Job Dura Fonds? Kijk op de 
website: www.jobdurafonds.nl

Het beeld Triomf van  

Kees Verkade in Rotterdam
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Vier engelen met emblemen van paus Leo X

De tentoonstelling 
over Rafaël die mo-
menteel is te zien 
in Teylers Museum, 
is een evenement 
om niet te missen. 
In de eerste plaats 
omdat dit het eerste 
overzicht in ons land 
is over deze grote re-
naissancekunstenaar. 
Er worden onder 
andere 45 tekeningen 
en twee schilderijen 
van zijn hand ge-
toond – een unicum 
volgens de website 
van het museum. En 
in de tweede plaats 
omdat de tekening 
van Maerten van 
Heemskerck die recent door Teylers Museum is verworven, daar is 
te bezichtigen (zie over deze nieuwe aanwinst pp. 21-23). Het blad 
is op 1 november als extraatje toegevoegd aan de tentoonstelling 
over Rafaël, omdat het zo mooi laat zien hoezeer kunstenaars uit 
de Nederlanden onder de indruk waren van de ‘moderne kunst’ 
van hun Romeinse vakgenoten.

Lichtinstallatie

Met veel tromgeroffel 
heeft het Stedelijk 
Museum in Amsterdam 
eind september zijn 
deuren weer geopend 
voor het publiek. 
Malevich, Matisse, 
Kienholz, Warhol, 
Willink, we hebben ze gemist. Enkele tijdens de sluiting met steun 
van de Vereniging Rembrandt aangekochte werken zullen nu 
voor het eerst in het nieuwe gebouw worden getoond. Daaronder 
bevindt zich ook Frankfurt van Andreas Gursky, die in 2009 mede 
dankzij het Titus Fonds van de Vereniging Rembrandt aan de col-
lectie kon worden toegevoegd. Maar de meest in het oog sprin-
gende van deze aankopen is misschien wel Dan Flavins monumen-
tale lichtinstallatie voor het trappenhuis van het Stedelijk Museum. 
In het laatst verschenen Bulletin hebt u kunnen lezen over dit werk. 
Toen slechts op papier te zien, nu in situ.

Meer lezen over het hernieuwde Stedelijk Museum? Kijk voor  
een artikel door Jan van Adrichem op www.verenigingrembrandt.nl  
onder Actueel. U vindt hier tevens plattegronden waarop de 
negentien door de Vereniging gesteunde meesterwerken in de 
nieuwe collectiepresentatie zijn aangegeven.

GESTEUNDE WERKEN UITGELICHT

Schenkers aan de Vereniging Rembrandt hebben vaak  
een specifieke voorkeur voor een bepaald verzamel- 
gebied. Kees de Boer, die jaarlijks een gift doet aan het 
Themafonds Schilderkunst 17de eeuw, licht op ons  
verzoek zijn keuze toe.

 

‘Dat ik voor het Themafonds Schilderkunst 17de eeuw heb 
gekozen is niet alleen omdat de schilderkunst van de Lage 
Landen uit die periode zo uniek is, daar hoef ik niet veel 
over uit te wijden, maar vooral ook omdat ik mij er zo bij 
betrokken voel. Een mens is een product van, zoals de 
Engelsen het zo mooi zeggen, nature en nurture. Ik zat in 
Amsterdam op een christelijke HBS vlak bij het 
Rijksmuseum. Kunst werd daar, om het op zijn zachtst te 
zeggen, niet gestimuleerd. Een heel enkele keer, bij een wat 
langere middagpauze, ging ik gauw even naar de oude 
meesters in ‘Het Rijks’. De toegang zal wel gratis geweest 
zijn, dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Ik was wel de 
enige uit de klas, een kwestie van nature denk ik. Nurture 
komt royaal aan bod in een woonomgeving van een cul-
tuurhistorisch rijke stad als Amsterdam.

Maar waarom juist de 17de eeuw? Natuurlijk omdat het 
onze Gouden Eeuw was, maar ook omdat ik me met die tijd 
nauw verbonden voel. In de genealogie is een stamboom- 
onderzoeker blij als hij voorzaten vindt in de 17de eeuw. 
Vroeger wordt moeilijker en vager en gevoelsmatig moeilij-
ker te behappen. Ik kan me voorstellen dat mijn voorouders 
– en anders wel die van degenen die dit lezen –  de kunste-
naars die toen leefden ontmoet hebben. De leefgemeen-
schappen van toen waren immers kleiner. Wat mij in het 
bijzonder naar de schilderkunst uit die tijd drijft, is dat ik nu 
rechtstreeks en zonder tussenkomst van een medium naar 
deze werken kan kijken. En dat ik dat kan doen met in het 
achterhoofd de wetenschap dat de reikwijdte van hun in-
spiratie voor een deel werd bepaald door het leven in perio-
den van armoede en succes en door de strijd tussen kunste-
naarschap en het voldoen aan de wensen van de markt.

Door een schenking aan het Themafonds Schilderkunst 
17de eeuw binnen de Vereniging Rembrandt kan ik in ieder 
geval een klein beetje meehelpen die werken in het zicht te 
houden. Met de deskundigheid en de best denkbare kans 
op continuïteit binnen de Vereniging kan ik me geen betere 
mogelijkheid voorstellen.’

 
Kees de Boer

Een speciale band met de 17de eeuw
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LIDMAATSCHAPPEN

De Vereniging Rembrandt is het grootste onafhanke-  
lijke kunstmecenaat van Nederland en is toegankelijk 
voor eenieder die de openbare kunstcollectie in 
Nederland een warm hart toedraagt. Door de 
ondersteuning van kunstaankopen in heel Nederland 
wordt de kunstcollectie door de Vereniging 
Rembrandt niet alleen versterkt en verrijkt, maar  
ook doorgegeven aan volgende generaties.

 p Jongerenlidmaatschap (tot 25 jaar):
 € 25,- per kalenderjaar
 p Basislidmaatschap:
 € 65,- per kalenderjaar
 p Partnerlidmaatschap:
 € 90,- per kalenderjaar 
 p Jongerenlidmaatschap van 0 tot 35 jaar:  
 € 1.000,- eenmalig
 p  Basislidmaatschap voor het leven vanaf 35 jaar:  
 € 2.000,- eenmalig
 p Partnerlidmaatschap voor het leven vanaf 35 jaar:
 € 3.000,- eenmalig
 p Bedrijfslidmaatschap:
 € 1.000,- per kalenderjaar

Schenkingen in aanvulling op uw lidmaatschap zijn 
bijzonder welkom. U kunt dan zelf het gewenste 
bedrag invullen. Leden die in aanvulling op de  
contributie tenminste € 250,- betalen, verkrijgen 
voor het komende jaar de status van donateur. 
Voor donateurs wordt jaarlijks een bijzondere  
ontvangst georganiseerd.

Als lid van de Vereniging Rembrandt geniet u 
een aantal bijzondere privileges. Zo ontvangt u de 
Rembrandtkaart waarmee de permanente collecties 
van ruim 125 musea in Nederland waaraan de 
Vereniging Rembrandt steun heeft verleend vrij 
van entree bezocht kunnen worden. U ontvangt 
driemaal per jaar ons prachtige Bulletin met infor-
matie en verhalen over kunstwerken die zijn ge-
steund door de Vereniging Rembrandt. En u wordt  
uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering  
en bijzondere ontvangsten.

Uw lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met  
31 december. Indien u zich als lid opgeeft na  
1 november dan krijgt u de twee laatste maanden 
van dit jaar cadeau en betaalt u uw lidmaatschap 
voor het eerstvolgende kalenderjaar. Indien u zich 
voor 1 november als lid aanmeldt, betaalt u de 
contributie over het lopende jaar. Opzeggingen 
graag voor 1 oktober.

Voor meer informatie kunt u contact met ons  
opnemen: bureau@verenigingrembrandt.nl of 
070 - 427 17 20. Wij helpen u graag verder.

SCHENKINGEN

De Vereniging Rembrandt is geheel vrijgesteld 
van schenk- en erfbelasting en is aangemerkt als  
algemeen nut beogende instelling (ANBI) in de cul-
turele sector. Uw gift komt dus volledig ten gunste 
van de doelstelling van de Vereniging Rembrandt en 
is bovendien, onder voorwaarden, fiscaal aftrekbaar. 
Bij periodieke schenkingen vanaf € 350,- gelden  
bijzondere privileges waarmee de Vereniging 
Rembrandt u wil bedanken voor uw betrokkenheid.

Geefwet per 1 januari 2012
Vanaf 1 januari 2012 is voor vijf jaar de nieuwe 
Geefwet van kracht waarmee u uw gift met een 
multiplier van 25% mag verhogen. De belasting-
dienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt 
dan u eigenlijk heeft geschonken. Deze extra aftrek 
geldt voor een maximum aan schenkingen van 
€ 5.000,- per jaar. Er geldt dus een plafond: u kunt 
in totaal maximaal € 1.250,- per jaar extra in aftrek 
brengen. Let op: dit geldt voor het totale aantal  
giften dat u in één jaar doet. Indien u meer dan 
€ 5.000 per jaar aan culturele instellingen schenkt, 
dan is ook dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, 
maar dan zonder multiplier.

Voorbeeld: stel, u schenkt € 1.000 per jaar. Dit  
bedrag mag u verhogen tot 125% (de multiplier), is 
€ 1.250,- en tevens uw aftrekpost. Bij het toptarief 
van 52% krijgt u dus € 650,- van de fiscus terug. 
Een gift van € 1.000 kost u € 350,- (€ 480,- zonder 
multiplier). U kunt er ook voor kiezen het extra  
fiscale voordeel van € 250,- (netto € 130,-) aan  
cultuur te schenken zonder dat het u iets extra’s kost. 
Voor andere tariefgroepen geldt eenzelfde soort  
berekening. Het netto fiscale voordeel bedraagt bij 
het 42% tarief € 100,- en bij het 33% tarief € 75,-.

Eenmalige gift (geldelijk of in natura)
Een eenmalige gift kunt u fiscaal aftrekken vanaf een 
drempel van 1% van uw zogeheten verzamelinkomen. 
De drempel bedraagt minimaal € 60,-. Voorbeeld: 
bij een verzamelinkomen van € 25.000 is de drempel 
€ 250 en is € 2.500 het maximum aftrekbare bedrag. 
Indien men € 2.500 schenkt is € 2.250,- (€ 2.500 
minus € 250) aftrekbaar. Wanneer men 11% 
(€ 2.750,-) schenkt is € 2.500,- aftrekbaar. 
Een gift kan ook in natura (kunstvoorwerpen) worden 
gedaan. Wij maken graag een afspraak met u om de 
mogelijkheden en uw wensen te bespreken.

Periodieke gift
Een periodieke schenking over een periode van  
minimaal vijf jaar is daarentegen geheel aftrekbaar. 
Een periodieke schenking is een jaarlijkse gelijke 
schenking voor minimaal vijf jaar, vastgelegd bij een 

notaris. De Vereniging Rembrandt helpt u graag bij 
het afsluiten van een notariële akte en neemt vanaf 
een periodieke gift van € 350,- ook de kosten voor 
haar rekening. De jaarlijkse gift is integraal aftrekbaar 
van uw inkomen. Afhankelijk van uw inkomen krijgt 
u maximaal 52% van uw schenking terug en met de 
multiplier van 25% van de Geefwet zelfs nog meer. 
Voor veel begunstigers is dit de meest aantrekkelijke 
vorm van ondersteuning. U biedt de Vereniging 
Rembrandt hiermee ook een grotere mate van  
zekerheid.

Verzamelgebieden
Vanaf een periodieke gift van vijf jaar € 1.000,- of 
een eenmalige gift van € 5.000,- kunt u uw gift nog 
persoonlijker maken en toewijzen aan een specifiek 
verzamelgebied: glas, moderne kunst, prenten en  
tekeningen, schilderkunst 17de eeuw, schilderkunst 
18de eeuw, schilderkunst 19de eeuw, zilver, middel-
eeuwse/kerkelijke kunst, niet-Westerse kunst, 
beeldhouwkunst, kunstnijverheid en fotografie.

Rembrandtfonds op Naam
Vanaf een periodieke gift van vijf jaar lang jaarlijks 
€ 15.000,- of een eenmalige gift van € 75.000,- 
kunt u ook een Fonds op Naam oprichten. Dit is  
een zeer persoonlijke vorm van schenken of nalaten.  
U kunt dan in samenspraak met de Vereniging 
Rembrandt zelf de naam en de doelstelling bepalen. 
Indien u hier meer over wilt weten maken wij graag 
een afspraak met u om uw wensen te bespreken.

Erfstellingen en legaten
Als u de Vereniging Rembrandt in uw testament  
zou willen laten opnemen dan kan dat door middel 
van een erfstelling of een legaat. Door een erfstelling 
of legaat kunt u uw vermogen, een bedrag en/of 
kunstvoorwerpen nalaten aan de Vereniging 
Rembrandt. De bestemming van de kunstvoorwerpen 
kan worden bepaald in overleg met de Vereniging 
Rembrandt. Hiervoor geldt, onder bepaalde voor-
waarden, de genoemde vrijstelling van erfbelasting. 
Tevens is er de bijzondere mogelijkheid dat erf- 
genamen de erfbelasting gedeeltelijk voldoen door  
overdracht van kunstvoorwerpen aan de Staat.  
Wij maken graag een afspraak met u om de  
mogelijkheden en uw wensen te bespreken.

Contact
Wij helpen u graag verder bij uw keuze.  
Voor meer informatie over schenken aan de 
Vereniging Rembrandt en de fiscale voordelen  
kunt u contact opnemen met Fusien Bijl de Vroe:  
bijl@verenigingrembrandt.nl of 070 - 427 17 20. 
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 ALKMAAR • Stedelijk Museum 

 AMERONGEN • Kasteel Amerongen 

 AMERSFOORT • Museum Flehite 

 AMMERZODEN • Kasteel Ammersoyen 

 AMSTELVEEN • Cobra Museum 

 AMSTERDAM • Allard Pierson Museum 

  • Amsterdam Museum 

  • Bijbels Museum 

  • Joods Historisch Museum 

  • Museum Amstelkring 

  • Museum Het Rembrandthuis 

  • Museum Het Schip 

  • Museum Van Loon 

  • Museum Willet-Holt huysen 

  • Nederlands Scheep vaartmuseum

  • Pijpenkabinet & Smokania

  • Rijksmuseum

  • Stedelijk Museum 

  • Stedelijk Museum Bureau 

    Amsterdam

  • Tropenmuseum 

  • Van Gogh Museum 

 APELDOORN • Paleis Het Loo-Nationaal Museum 

 APPINGEDAM • Museum Stad Appingedam 

 ARNHEM • Gemeentemusea 

 ASSEN • Drents Museum 

 ASTEN • Klok & Peel Museum Asten

 BARNEVELD • Veluws Museum Nairac 

 BERG EN DAL • Afrika Museum 

 BERGEN OP ZOOM • Het Markiezenhof 

 BEVERWIJK • Museum Kennemerland 

 BREDA • Breda’s Museum 

 BRIELLE • Historisch Museum Den Briel 

 DELFT • Legermuseum

  • Museum Lambert van Meerten

  • Stedelijk Museum Het Prinsen hof 

  • Volkenkundig Museum 

    Nusan ta r a 

 DEVENTER • Gemeentemusea 

 DORDRECHT • Dordrechts Museum 

  • Huis Van Gijn 

 EINDHOVEN • Stedelijk Van Abbemuseum 

 ENKHUIZEN •  Stichting Rijksmuseum 

Zuiderzeemuseum 

 ENSCHEDE • Rijksmuseum Twenthe 

 FRANEKER • Museum Martena 

 GORINCHEM • Gorcums Museum 

 GOUDA • Museum Gouda 

 ’S-GRAVENHAGE • Gemeentemuseum Den Haag

  • Haags Historisch Museum 

  • Koninklijk Kabinet van 

    Schilderijen Mauritshuis 

  • Museum Bredius 

  • Museum Meermanno

  • De Mesdag Collectie

 GRONINGEN • Groninger Museum 

 HAARLEM • Frans Hals Museum 

  • Historisch Museum Haarlem 

  • Teylers Museum 

  HARLINGEN • Gemeentemuseum Het

  Hannemahuis 

 HATTEM • Voerman Museum 

 ’S-HEERENBERG • Kasteel Huis Bergh

 heerenveen • Museum Belvédère

 HEINO/WIJHE • Museum De Fundatie/Kasteel 

     Het Nijenhuis

 helmond • Gemeentemuseum Helmond

’S-HERTOGENBOSCH • Noordbrabants Museum

  • SM’s-Stedelijk Museum 

 HEUSDEN A/D MAAS • Het Gouverneurshuis 

 HILVERSUM • Museum Hilversum

 HOORN • Westfries Museum 

 KATWIJK • Katwijks Museum 

 LAREN • Singer Museum

 LEEK • Nationaal Rijtuigenmuseum 

 LEENS • Borg Verhildersum

 LEERDAM • Nationaal Glasmuseum 

 LEEUWARDEN • Fries Museum 

  • Keramiekmuseum Princessehof 

 LEIDEN • Museum Boerhaave 

  • Prenten ka binet der Rijks- 

  univer si teit 

  • Rijksmuseum van Oudheden 

  • Rijksmuseum voor Volken kunde 

  • Stedelijk Museum De Lakenhal 

 LOOSDRECHT • Kasteel-Museum Sypestyn 

 MAARSSEN • Slot Zuylen 

 MAASTRICHT • Bonnefantenmuseum 

 MARKEN • Marker Museum 

 MIDDELBURG • Zeeuws Museum 

 NIJMEGEN • Museum Het Valkhof 

 OTTERLO • Kröller-Müller Museum

  • Nederlands Tegelmuseum 

 PURMEREND • Purmerends Museum 

 RIDDERKERK • Huys ten Donck (alleen de tuinen) 

 ROERMOND • Cuypershuis

 ROTTERDAM • Atlas Van Stolk/Het Schielandshuis 

  (Museum Rotterdam) 

  • Kunsthal Rotterdam 

  • Maritiem Museum Rotterdam 

  • Museum Boijmans Van Beuningen 

  • NAi Nederlands Architec tuur-

  in sti tuut

  • Wereldmuseum Rotterdam/

  Museum voor Volkenkunde

 ROZENDAAL • Kasteel Rosendael

 DE RIJP • Museum In ‘t Houten Huis 

 RIJSWIJK (ZH) • Museum Het Tollenshuis

 SCHEVENINGEN • Museum Beelden aan Zee 

 SCHIEDAM • Stedelijk Museum

 SCHOONHOVEN • Nederlands Zilvermuseum 

 SLUIS • Oudheidkundige Verzameling 

  Belfort Sluis

 SNEEK • Fries Scheepvaart Museum 

 TIEL • Flipje en Streekmuseum Tiel 

 TILBURG • Audax Textielmuseum 

  • De Pont, Stichting voor 

  hedendaagse kunst

 UDEN • Museum voor Religieuze Kunst 

 UITHUIZEN • Menkemaborg

 UTRECHT • Centraal Museum 

  • Geldmuseum 

  • Museum Catharijneconvent 

  • Museum Speelklok 

 VAASSEN • Kasteel Cannenburch 

 VLISSINGEN • Zeeuws maritiem muZEEum 

 VOORBURG • Museum Swaensteyn 

 VOORSCHOTEN • Kasteel Duivenvoorde 

 WEESP • Gemeentemuseum

 WOERDEN • Stadsmuseum Woerden.

 ZAANDAM • Museum van het Nederlandse

  Uurwerk 

 ZALTBOMMEL • Stadskasteel Zaltbommel 

 ZIERIKZEE • Maritiem Museum Zierikzee 

  • Stadhuismuseum 

 ZUTPHEN • Museum Henriëtte Polak in 

  De Wildeman 

  • Stedelijk Museum 

 zwolLE • Museum de Fundatie/Paleis aan

    de Blijmarkt

  • Stedelijk Museum 

De 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.  

ONDERSTEUNDE MUSEA

Aan het strand, Willem de Zwart 
Aanwinst voor het Dordrechts Museum

VERENIGING 
REMBRANDT
ALS JE OM
KUNST GEEFT 

VRIJE TOEGANG TOT DE VASTE COLLECTIES VAN:
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AMSTERDAM

Van Gogh Museum
Het hooien, Eragny, 1887
Camille Pissarro
Mede dankzij het Claude 
Monet Fonds

AMSTERDAM

Rijksmuseum
Twee bokalen, representerende 
een aard- en een hemelglobe,  
ca. 1640
Christoph III Ritter

AMSTERDAM

Rijksmuseum
Manuscript met de genealogie van 
de Heren van Culemborg, ca. 1600
Nicolaes de Kemp
Mede dankzij het Themafonds Prenten 

en Tekeningen

AMSTERDAM

Stedelijk Museum
Lichtinstallatie Untitled I en 2, 
1986
Dan Flavin
Mede dankzij het Titus Fonds

DEN HAAG

Museum Bredius
De huwelijksnacht van Tobias  
en Sara, 1660-65
Jan Steen
Mede dankzij het BankGiro Loterij
Aankoopfonds en het Themafonds 
17de-eeuwse schilderkunst

DORDRECHT

Dordrechts Museum
Plafondstuk met ‘de raaf die be-
roofd wordt van de veren waarmee 
hij zich had getooid’, 1708
Abraham Busschop
Mede dankzij het BankGiro Loterij 
Aankoopfonds en het Willem en Mary 
Reus-de Lange Fonds i.o.

DORDRECHT

Dordrechts Museum
Aan het strand, ca. 1886
Willem de Zwart

HAARLEM

Frans Hals Museum
De koningin van Sheba voor de 
tempel van koning Salomo, 1657
Salomon de Bray
Mede dankzij het Krugerfonds

HAARLEM

Teylers Museum
‘Wie wat bewaart, heeft wat’,  
ca. 1585-90
Karel van Mander

HAARZUILENS

Kasteel de Haar
Drie wandtapijten van 
De Verlossing van de Mens,  
ca. 1500-10
Atelier Pieter van Aelst
Mede dankzij de Utrechtse Rembrandt 

Cirkel

HEERENVEEN-ORANJEWOUD

Museum Belvédère
Sneeuwlandschap met sloot, 1913
Jan Mankes
Mede dankzij het Bankgiro Loterij 

Aankoopfonds

LEEUWARDEN

Keramiekmuseum Princessehof
28 objecten sieraardewerk,  
1896-1905
Faience- en Tegelfabriek Holland
Mede dankzij het BankGiro Loterij 

Aankoopfonds

LEIDEN

Museum Boerhaave
Portret van een geleerd paar uit de 
Gouden Eeuw, ca. 1660
Anoniem, Noord-Nederlands
Mede dankzij het BankGiro Loterij 

Aankoopfonds en het Krugerfonds

LEIDEN

Museum De Lakenhal
Brillenverkoper 
(Allegorie op het Gezicht), 
ca. 1624
Rembrandt van Rijn

UTRECHT

Museum Catharijneconvent
Piëta, ca. 1425
Bohemen of Zuid-Duitsland
Mede dankzij het BankGiro  

Loterij Aankoopfonds
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