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Kunst van nu, icoon  
van de toekomst?
Thema RembrandtCarrousel in het Stedelijk  
Museum Amsterdam, 19 november 2019
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VOORWOORD

Ik hoor al dat enthousiasme, soms over werken van kunstenaars  
van wie ik nog nooit gehoord heb. En krijg dan uit de eerste hand 
college over de betekenis van die kunstenaar, over de plaats die  
het bewuste werk in diens oeuvre inneemt, over hoe lang er al naar 
gezocht is en over de rol die de beoogde aanwinst gaat spelen in  
de vaste opstelling.

Als de aanvraag in de bestuursvergadering behandeld wordt, ligt  
er een advies van een externe deskundige op tafel en ontspint zich  
een discussie over het belang van de aankoop, en over zaken als de 
prijs en de herkomst, om op objectieve gronden een zo zorgvuldig 
mogelijk besluit te kunnen nemen. Ik luister en leer, en vaak hoop ik 
vurig – al was het maar omdat ik na de vergadering de boodschapper 
ben – dat steun gegeven gaat worden. Of dat nu om oude of om 
hedendaagse kunst gaat, al kost het soms meer tijd je het onbekende 
eigen te maken. 

Maar ik hoopte met heel mijn hart dat de aanvraag voor de twee 
werken van herman de vries gesteund zou worden. Ik zag de serie  
van drie voor het eerst in het oude museum van Groningen, 40 jaar 
geleden, en vergat het nooit meer. Want dankzij dit werk veranderde 
mijn kijk op de natuur. Gevallen bladeren, aangespoeld drijfhout, 
een takkenbos, alles werd, met dank aan herman de vries, een  
feest voor het oog, kunst zonder lijst! s

Fusien Bijl de Vroe is directeur van de Vereniging Rembrandt

Kunst zonder lijst

FUSIEN BIJL DE VROE

Een van de mooie facetten van mijn werk is dat ik vaak 
als eerste hoor welke aankoop een museum hoopt te 
doen. Daar gaat altijd veel onderzoek aan vooraf, want 
musea moeten scherpe keuzes maken. Maar is die keuze 
gemaakt, dan zijn directie en conservatoren overtuigd van 
het belang van die aankoop en kunnen zij in gedachten 
eigenlijk al niet meer zonder.

themanummer 
hedendaagse 
kunst 
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KUNST BELEVEN

 

VEERLE CORSTENSMet Lillian Bóza door het Stedelijk Museum in 
Amsterdam lopen is een heerlijke ontdekkingsreis. 
Naast voorzitter van de aankoopcommissie van de 
Titus Cirkel, die dit jaar zijn vijftienjarig bestaan 
viert, is zij al 22 jaar tv-maker. Via programma’s als 
Beeldenstorm en Kunstuur brengt zij hedendaagse 
kunst naar het grote publiek. En dat doet ze graag.



We staan voor een drieluik van Martin Kippenberger 
(te zien op p. 3) en Bóza verwondert zich direct. ‘Dit 
is waanzinnig mooi geschilderd, dat vind ik al heel 
aan trekkelijk. Het is heel mooi opgebouwd en ik zie 
veel diepte in de verfvlakken, hier is echt een goede 
schilder aan het werk. Ook vraag ik me direct af 
waarom de onderdelen van dit drieluik zo verschillend 
zijn. Het ene stuk vind ik veel vrolijker dan het ander.’ 
Als ze het bijbehorende tekstbordje leest, vallen er 
dingen op hun plaats. De drie schilderijen stellen een 
Amerikaanse ontwenningskliniek, een Duitse gevan-
genis en een joodse basisschool voor. De schilder  
wil zijn afkeer van machtsstructuren en heersende 
normen en waarden laten zien. ‘Het maakte me al 
nieuwsgierig en nu ga ik nog meer nadenken over 
deze drie gebouwen en hoe die joodse school daar 
dan in past. Als ik gefascineerd ben door een be-
paald kunstwerk, dan ga ik alles opzoeken over de 
maker en het werk.’ 

KUNST ZET JE AAN HET DENKEN

En dat is precies wat Bóza interessant vindt: een 
kunstwerk moet je raken, maar mag je ook een beetje 
aan het werk zetten. Een van haar favoriete aankopen 
waaraan het Titus Fonds heeft bijgedragen, is een  
installatie van de in Nigeria geboren kunstenares 
Otobong Nkanga. Haar In Pursuit of Bling bestaat uit 
dertig tafeltjes met daarop heel veel verschillende 
materialen, omringd door grote wandkleden. ‘Ik 
vraag me dan direct af wat het verband is. Ik vind dat 
een leuke puzzel. Het blijkt te gaan om grondstoffen 
die gebruikt worden voor bijvoorbeeld het maken 
van mobiele telefoons en hoe onderdrukking van de 
mijnwerkers en de uitputting van de aarde daar een 
rol in speelt. Dat zet je direct aan het denken over het 
gebruiksvoorwerp dat je iedere dag in je hand hebt.’

…VERRUIMT JE BLIK

Hedendaagse kunst zet je niet alleen aan het denken, 
maar geeft je vaak ook nieuwe inzichten, vindt Bóza. 
Voor een documentaire naar aanleiding van 400 jaar 
culturele betrekkingen tussen Turkije en Nederland 
bezocht ze in 2012 een aantal kunstenaars in Turkije, 
waar ze werd geconfronteerd met een democratie 
die een stuk minder florerend was dan toen nog 
werd gedacht. ‘Onderdrukking en censuur bleken 
daar voor kunstenaars aan de orde van de dag. 
Tijdens hun uitwisseling in Nederland konden ze hun 
ideeën even vrijelijk in hun kunst verwerken, iets wat 
absoluut niet kon in hun eigen land. Daar riskeerden 
ze gevangenisstraffen als ze buiten hun boekje gingen. 
Op die manier leer je dankzij kunst de wereld beter 
kennen.’

… EN SCHERPT JE GEEST

En een werk als Unending Lightning van  
Cristina Lucas, dat vorig jaar werd aangekocht  
door Museum Arnhem, doet nog iets meer volgens 
Bóza: het scherpt je geest. ‘In deze video-installatie 
verschijnen op een wereldkaart zwarte vlekken  
terwijl je rechts gruwelbeelden van bombardemen-
ten ziet. De zwarte vlekken blijven maar komen.  
Lucas heeft bijgehouden waar bommen vallen sinds 
de eerste luchtaanval ooit en werkt dit nog steeds  
bij. Het is echt een eyeopener om te zien hoe er  
dagelijks over de hele wereld bommen vallen.  
En het bizarre is dat je daar vanuit een veilige en  
comfortabele positie naar kijkt en je eigen leven 
rustig doorgaat. Dat geeft mij een onrustig gevoel 
van onmacht.’
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Unending Lightning
Christina Lucas
2015-doorlopend. Driekanaals video-installatie 
(duur: 5.35 uur)
MUSEUM ARNHEM

Aangekocht in 2018 met steun van de Vereniging Rembrandt 
(mede dankzij haar Titus Fonds) en het Mondriaan Fonds

Lillian Bóza 
voor Cathedra van 
Barnett Newman
Aangekocht in 1975 
met steun van de 
Vereniging Rembrandt, 
de Theo van Gogh 
Stichting en een 
anonieme schenker



8  VERENIGING REMBRANDT  NAJAAR 2019

KUNSTCOLLEGES

Voor Bóza was kunst haar hele leven al een vanzelf-
sprekendheid: dankzij haar moeder die werkte bij het 
Tropenmuseum en vaak in het Rijksmuseum moest 
zijn, mocht ze vaak mee naar het museum en ook 
thuis hing er veel kunst aan de muur. Toen de keuze 
voor een studie moest worden gemaakt, bleek 
kunstgeschiedenis het uiteindelijk te winnen van  
geneeskunde. ‘Ik volgde een paar colleges van beide 
en zat onmiddellijk enorm te genieten bij de kunst-
colleges.’ Het was in het Stedelijk Museum waar zij 
halverwege de jaren negentig haar eerste tentoon-
stelling maakte, over de bruggen van de Amsterdamse 
School-architect Piet Kramer. 

MEER VERDIEPING

Tijdens onze wandeling in het Stedelijk van nu lopen we 
langs schilderijen van Anselm Kiefer, Marlene Dumas 
en Francis Bacon. Bóza is gefascineerd door veel van 
de getoonde werken en vraagt zich voortdurend af wat 
zij ziet. Vooral bij een mysterieus driedimensionaal 
werk van de Japanse kunstenaar Tetsumi Kudo uit 
1968, Cultivation by Radio-activity in the Electronic 
Circuit, is dat nog niet makkelijk. In een kleine kas 
zien we onder groen licht veel vliegen, heel kleine 
zekeringen, iets wat op hersenen lijkt en van alles 
druipen. Bóza: ‘In eerste instantie denk je “Bah, waar 
is deze kunstenaar mee bezig geweest?” Het is vies 
en een beetje eng, maar het is heel goed afgewerkt. 
Ik zie rechte lijnen, het licht is gifgroen en de stukken 
in de kas lijken te gaan smelten – het lijkt een soort 
krachtenveld. Hier heeft iemand zo goed over nage-
dacht en daarom wil ik weten wat hier aan de hand 
is. Ik heb hier echt iets aan het tekstbordje, dat vertelt 
over de atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki. 
Maar het werk gaat ook over consumentisme en hoe 
mensen met het milieu omgaan. Deze extra uitleg 
over de context geeft meer verdieping en maakt dat 
je er ook langer naar kunt kijken.’

BEELDENSTORM

Juist voor die context zorgt Bóza al 22 jaar in haar 
werk als redacteur, regisseur en programmamaker bij 
de AVROTROS. ‘Ik krijg zelf zo’n energie van kunst en 
wil andere mensen dat ook zo graag laten meemaken.’ 
Via programma’s als Kunstblik, Tussen kunst & kitsch 
en 4 Art maakt ze de vertaalslag van (hedendaagse) 
kunst naar het grote publiek. En dat gaat soms om 
grote aantallen: ‘Met Beeldenstorm hadden we  
wekelijks 200.000 kijkers, dat is meer dan sommige 
musea per jaar aan bezoekers hebben. Maar het 
mooie was dat die uitzendingen juist zorgden voor 
meer museumbezoek. We merkten echt dat als  
wij een bepaalde tentoonstelling in de uitzending 
hadden gehad, de bezoekerscijfers enorm omhoog 
gingen.’ 

Een groot pluspunt van de omgang met heden-
daagse kunst vindt Bóza dat je zo dichtbij de kunste-
naar kunt komen. Je kunt naar diens atelier gaan  
of de galerie waar hij of zij verkoopt en zo direct het 
verhaal achter de kunst en de kunstenaar achterhalen. 
‘Je wordt een beetje onderdeel van een community, 
je wordt uitgenodigd voor tentoonstellingen en als  
je geboeid bent door het werk van een bepaalde 
kunstenaar, blijf je die ook altijd volgen.’ 

TITUS CIRKEL

Het lag voor de hand dat Bóza als echte kunstlief-
hebber museale aankopen wilde steunen. Maar ze 
voelde er niet veel voor om alleen maar vriend te  
worden van één museum, omdat ze juist wilde  

In Pursuit of Bling
Otobong Nkanga
2014. Diverse materialen,  
twee beeldschermen en  
twee videofilms 
STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM/

MUSEUM ARNHEM

Aangekocht in 2016 met steun 
van de Vereniging Rembrandt 
(mede dankzij haar Titus Fonds) 
en het Mondriaan Fonds

Cultivation by  
Radio-activity in the 
Electronic Circuit  
Tetsumi Kudo
1968. Perspex, kunsthars,  
papier, metaal, neonbuis,  
H 42 cm (zonder onderstel)
STEDELIJK MUSEUM, AMSTERDAM
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Anna Meter (64 jaar)
Gepensioneerd, voorheen leerkracht speciaal basisonderwijs, 
Rembrandtlid sinds 2014

Wat is het eerste kunstwerk dat u  
zich herinnert?
‘Op de middelbare school kreeg ik van 
een groepje klasgenoten een reproductie 
van een harlekijn van Picasso. Die heeft 
jarenlang op een prominente plaats in 
mijn kamer gehangen.’

Hebt u ooit kunst gekocht?
‘Wij kopen regelmatig kunst. Dertig jaar 
 geleden zijn we begonnen met het aan-
schaffen van moderne grafiek, maar we hebben dat uitgebreid 
naar andere disciplines, waaronder keramiek en etnografica.’

Hebt u een favoriet museum?
‘Ik wil er graag meer noemen, omdat we trots mogen zijn op de 
diversiteit die we in Nederland hebben. Het Gemeentemuseum  
- thans Kunstmuseum - Den Haag, vanwege zijn gevarieerde  
tentoonstellingen, het Princessehof als bastion van keramiek,  
het Kröller-Müller, het Rijksmuseum van Oudheden vanwege  
zijn prachtige afdeling Egyptische kunst en last but not least  
het Rijksmuseum, waar ik geregeld heen ga om me te laten  
verrassen.’ 

Kunt u een werk in een Nederlands museum noemen dat u 
nooit meer zou willen missen? 
‘De Taffeh-tempel in de entreehal van het Rijksmuseum van 
Oudheden, een 2000 jaar oud Egyptisch bouwwerk, oorspronkelijk 
gewijd aan de godin Isis. Elke keer als ik die ruimte betreed voel 
ik de verstilling, al sinds mijn eerste kennismaking in 1979. Het is 
voor mij een ritueel geworden om deze tempel te bezoeken als ik 
in het museum ben, soms nog voordat ik langs de kassa ga.’

Welke tentoonstelling heeft ooit indruk gemaakt? 
‘De tentoonstelling over Francis Bacon die in 2001 in het 
Gemeentemuseum in Den Haag was. In zijn triptieken zie je 
zware dramatiek en heftige beweging. Hij geeft sommige figuren 
verminkt of vervormd weer, daarmee de menselijke staat ont -
luisterend. Bacon zocht naar mogelijkheden om het gevoelsleven 
tastbaar te maken. Voor mij is hij daarin geslaagd.’ 

Welk werk bij u thuis zou u bij een brand als eerste redden?
‘Een moeilijke vraag! Ik heb thuis rondgelopen om een keuze  
te maken en kwam uit bij een Dogon-beeld van een geknielde 
moeder met kind, Maternité. Fraai gestileerd houtsnijwerk dat 
appelleert aan een universeel moedergevoel.’

KUNSTVRAGEN

Hedendaagse  
kunst heeft
soms wat meer 
gebruiksaanwijzing 
nodig dan oudere     
kunst

bijdragen aan aankopen van verschillende soorten 
kunst en door heel Nederland. Logisch dus dat ze lid 
werd van de Vereniging Rembrandt. En ook het lid-
maatschap van de Titus Cirkel bleek een goede keuze, 
want ook hier kan ze haar enthousiasme en kennis 
met andere kunstliefhebbers delen. ‘Hedendaagse 
kunst heeft soms wat meer gebruiksaanwijzing nodig 
dan oudere kunst, waarmee wij inmiddels al heel 
vertrouwd zijn, en die haar waarde door de tijd al  
bewezen heeft. Maar juist de hedendaagse kunst, 
die zo veel zegt over de tijd waarin wij nu leven, is 
zo belangrijk om ook te steunen. Als je je er even in  
verdiept, gaat er een hele wereld voor je open. En 
het is mooi als deze kunstenaars een zetje krijgen.’

EMOTIES

We eindigen onze tocht in het Stedelijk Museum voor 
Cathedra van Barnett Newman. ‘Dat blauw zuigt je 
echt op. Als je hier lang naar kijkt, kun je je afvragen 
of die kleuren er echt zijn of dat je hersenen door 
Newman aan het werk gezet worden. Hij heeft het 
werk natuurlijk in verschillende kleuren opgebouwd, 
maar omdat je zo lang naar dat blauw kijkt, ga je 
vanzelf ook andere dingen zien. En ik vind het zo 
spannend dat de witte lijn in het midden een  
onbeschilderd stuk linnen is, juist daardoor zie je de 
kleuren blauw aan de randen. En wat zo wonderlijk 
is, is dat zo’n werk als dit zoveel emoties kan opwek-
ken. Zoveel woede zelfs, dat iemand ooit het mes in 
Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue III en later ook in 
Cathedra heeft gezet om deze stukken te verwoesten. 
Ik word zelf altijd verdrietig als ik naar een schilderij 
van Francis Bacon kijk; ik krijg er kramp van in mijn 
buik en toch wil ik het graag zien. Bij een bizar altaar 
van Niki de Saint-Phalle net moest ik heel hard lachen 
en ik kan ook heel gelukkig worden van een kunst-
werk. Gaaf toch dat kunst zoveel emoties op kan 
roepen?’s

Veerle Corstens is freelance journaliste



Op 31 oktober 1975 legde kunstenaar  
herman de vries drie vellen papier op de  
grond onder een appelboom in zijn tuin.  
De zwaartekracht en wind deden de rest.

NIEUWE AANWINST

Onder de appelboom 
van herman de vries



Na 1 uur raapte hij één van de vellen met de daarop 
gevallen bladeren op, na 2 uur het tweede en na  
3 uur het derde. Vervolgens fixeerde hij alle gevallen 
bladeren met lijm op het papier, exact zoals ze waren 
neergekomen. De drie werken op papier geven met  
elkaar een beeld van verschillende natuurlijke pro
cessen die zich in de tuin van de kunstenaar hebben 
afgespeeld. Want behalve de zwaartekracht en de 
wind op die bewuste dag, waren er factoren die eerder 
al hun invloed uitoefenden op het moment dat de  
bladeren zouden vallen. Denk bijvoorbeeld aan de 
hoeveelheid zon waaraan ze in de voorafgaande 
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2 en 3 uur onder mijn appelboom
(onderdelen van het drieluik 1, 2 en  
3 uur onder mijn appelboom)
herman de vries
1975. Papier, bladeren, in perspex  
lijsten, elk 72,5 x 101,5 cm
Bijdrage: € 11.500
STEDELIJK MUSEUM SCHIEDAM

Aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt en het Mondriaan Fonds 
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maanden waren blootgesteld, de hoeveelheid regen 
die erop viel, en je kunt je zo nog wel meer voorstellen.

1, 2 en 3 uur onder mijn appelboom is een sleutelwerk  
in het oeuvre van de vries; het markeert het moment 
waarop hij besloot om voor zijn kunst uitsluitend nog 
gebruik te maken van natuurlijke materialen. Tot 
1975 vervaardigde hij vooral sobere abstracte geome
trische constructies gebaseerd op toevalsprocessen die 
gesimuleerd werden aan de hand van mathematische 
modellen. Vanaf 1, 2 en 3 uur onder mijn appelboom 
kreeg zijn werk de vorm die hij nog steeds hanteert: 
analoog aan de natuur. De vries heeft inmiddels inter
nationale bekendheid verworven en vertegenwoordigde 
Nederland tijdens de Biënnale van Venetië in 2015.

AVANTGARDISTISCHE TENDENSEN

De interesse van de vries voor de natuur is niet  
toevallig, want hij is opgeleid als plantkundige. 
 Aanvan kelijk werkte hij voor de Plantenziektekundige 
Dienst in Wageningen en maakte hij in zijn vrije tijd 

beeldende kunst. Opmerkelijk is het dat hij als auto
didact in de beeldende kunst het experiment niet 
schuwde en aansluiting vond bij toenmalige avant
gardistische tendensen. Vanaf het midden van de 
jaren vijftig schilderde hij – geheel in de geest van die 
tijd – voorstellingsloze en informele schilderijen en niet 
veel later, omstreeks 1960, maakte hij witte panelen en 
sculpturen. Hij exposeerde met andere kunstenaars 
die net als hij op zoek waren naar een nieuwe neutrale 
beeldtaal waarin de persoonlijke expressie werd uit
gebannen. In Nederland exposeerde hij onder andere 
samen met de kunstenaars van nul (Armando, Jan 
Henderikse, Henk Peeters en Jan Schoonhoven).

Maar uiteindelijk voelde hij zich meer thuis bij het 
internationale netwerk van ZEROkunstenaars. Deze 
vonden elkaar in nieuwe opvattingen over wat kunst 
kon zijn en verwierpen het idee dat de werkelijkheid 
in brons of in verf op schilderslinnen geïmiteerd kon 
worden. In plaats daarvan verklaarden ze verschijnselen 
uit de werkelijkheid tot kunst en maakten daarbij ge

toevalsstruktuur 1966/40
herman de vries
1966. Lakverf op  aluminium, 100 x 100 cm
STEDELIJK MUSEUM SCHIEDAM

(Langdurige bruikleen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

from earth: hermigua, la gomera
herman de vries
2002. Aarde op papier, 70 x 50 cm
STEDELIJK MUSEUM SCHIEDAM
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bruik van alledaagse materialen. De vries bijvoorbeeld, 
verzamelde houten gebruiksvoorwerpen en panelen 
die hij wit schilderde en vervolgens als sculpturen en 
schilderijen tentoonstelde. De witte schilderijen en 
sculpturen van de vries zijn neutraal en democratisch, 
in die zin dat alle delen van een werk voor hem van 
evenveel betekenis zijn. Dit gelijkheidsbeginsel is 
nog altijd een kenmerk van de vries. Het is een reden 
waarom hij zijn naam consequent zonder hoofdletters 
schrijft. 

TOEVALSSTRUCTUREN

Na de witte panelen en sculpturen ontstonden vanaf 
1962 de vries’ toevalsstructuren: reliëfs, tekeningen, 
collages en sculpturen die hun vorm kregen aan de 
hand van tabellen met getallenreeksen die gebruikt 
worden bij wetenschappelijk onderzoek in labora toria 
(de vries maakte er als plantkundig onder zoeker ook 
gebruik van). Met deze tabellen kunnen objectieve 
condities geschapen worden, die de onvoorspelbare 

en toevallige werkelijkheid nabootsen. Op deze manier 
ontstonden abstractgeometrische werken in wit, in 
enkele gevallen gecombineerd met elementaire kleuren. 
De onderdelen van de reliëfs, collages, tekeningen en 
sculpturen werden gepositioneerd volgens de getallen 
in de tabellen. Horizontaal, verticaal en in de hoogte 
bepalen de getallen de positie van de verschillende 
beeldelementen. Zo ontstonden ritmische patronen 
die niet door de hand van de kunstenaar, maar door 
het toeval werden bepaald. de vries betitelde deze 
werken als ‘random objectivations’ en hanteerde deze 
werkwijze tot 1975, het jaar waarin hij, bij het maken 
van 1, 2 en 3 uur onder mijn appelboom, tot de conclusie 
kwam dat de natuur zelf nog adequater dan welk 
model dan ook de werkelijkheid kan weergeven.

BLIJVEND HERENIGD

De drie panelen van 1, 2 en 3 uur onder mijn appelboom 
bevonden zich afzonderlijk van elkaar in drie ver
schillende particuliere collecties. Al eerder waren ze 
als ensemble uitgeleend aan het Stedelijk Museum 
Schiedam voor de overzichtstentoonstelling herman 
de vries – all in 2014. Na het overlijden van de eigenaar 
was 2 uur onder mijn appelboom enige tijd onvindbaar. 
Totdat de erven het museum erop attendeerden dat 
het werk op de markt zou komen. Vervolgens bleek 
ook de eigenaar van 3 uur onder mijn appelboom tot 
verkoop bereid en de eigenaar van 1 uur onder mijn 
 appelboom om zijn werk als ‘promised gift’ in langdurig 
bruikleen te geven. Door deze unieke samenkomst 
van mogelijkheden en dankzij de steun van de 
Vereniging Rembrandt en het Mondriaan Fonds is 
het drieluik blijvend herenigd. Nu is het als compleet 
ensemble weer zichtbaar voor de bezoekers van het 
Stedelijk Museum Schiedam en beschikbaar voor 
tentoonstellingen over het werk van herman de vries 
elderss

Colin Huizing

Conservator Stedelijk Museum Schiedam

ruimtelijke toevalsstructuur
herman de vries
1965. Styrofoam en nylondraad 495 x 350 x 350 cm
STEDELIJK MUSEUM SCHIEDAM
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Volgende maand voltooi ik na precies 
een jaar een uitgebreid onderzoek  
en een inventarisatie van de collectie 
1980-2020 van Museum Arnhem.  
Vijf jaar na mijn afstuderen was ik zo 
fortuinlijk een beurs te ontvangen 
vanuit het Fonds voor Onderzoek naar 
Moderne en Hedendaagse Kunst van 
de Vereniging Rembrandt waarmee 
ik voor het museum dit project kon 
realiseren. Sinds mijn afronding van 
de studie Kunstgeschiedenis aan de 
Universiteit Utrecht had ik mij slechts 
beziggehouden met onderzoek en het 
schrijven van artikelen en teksten 
voor tentoonstellingen. Ik zag het dan 
ook als een uitgelezen kans dat ik me 
voor langere tijd aan het onderzoeken 
en beschrijven van een museumcol-
lectie kon wijden. Bovenal omdat het 
verzamelbeleid van Museum Arnhem 
mij altijd zeer heeft aangesproken. De 

relatie tussen kunst en samenleving  
is al vanaf de jaren tachtig het uit-
gangspunt geweest voor de collectie 
hedendaagse kunst. Een vaak terug-
kerend thema hierbij is de manier 
waarop identiteiten gevormd worden 
in de maatschappij – en in het bijzonder 
hoe gender en etniciteit hier een rol 
in spelen. Dit heeft geresulteerd in 
een collectie waarin vrouwelijke  
kunstenaars en kunstenaars met een 
biculturele achtergrond relatief beter 
zijn vertegenwoordigd dan in de 
meeste andere Nederlandse musea.

 
ELK KUNSTWERK EEN TEKST

Uit de collectie 1980-2020, die meer 
dan 2500 objecten bevat, is eerst een 
grove schifting gemaakt van 2050  
records. Voor elk werk van die selectie 
heb ik uiteindelijk een langere tekst 
van ongeveer 350 woorden geschreven, 

Terwijl het gebouw van 
 Museum Arnhem wordt 
 gerenoveerd en uitgebreid, 
zijn de conservatoren bezig 
met de ontsluiting van de 
 collectie en het voorbereiden 
van de nieuwe presentatie.  
Bij het onderzoek dat daar-
voor nodig is, kregen zij hulp 
van de jonge kunsthistoricus 
Marie Stel. Dankzij een beurs 
uit het Fonds voor Onderzoek 
naar Moderne en Hedendaagse 
Kunst van de Vereniging  
Rembrandt kon zij aan de slag 
met de collectie hedendaagse 
kunst.  

Een duik in de collectie
MARIE STEL

ONDERZOEK
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die als basis kan dienen voor een zaal- 
of catalogustekst. Op basis daarvan 
maakte ik voor ieder werk een korte, 
toegankelijke tekst van ongeveer 100 
woorden voor de website van Museum 
Arnhem en die van Erfgoed Gelderland 
om de collectie ook buiten het muse-
umgebouw voor een breed publiek te 
ontsluiten. Daarnaast verbond ik aan 
ieder kunstwerk een aantal inhoude-
lijke tref woorden geselecteerd uit de 
internationale Art and Architecture 
Thesaurus. 

Mijn onderzoek is in feite een 
voortborduren op het vele onderzoek 
dat de afgelopen decennia al naar de 
collectie hedendaagse kunst is verricht. 
In de eerste plaats door conservator 
Mirjam Westen – die al ruim twintig 
jaar werkzaam is voor het museum – 
ondersteund door een klein leger 
 stagiairs (waarvan ik er zelf tijdens mijn 

afstuderen ook één was). Een deel 
van het geschrevene over de kunste-
naars en hun werken dateert echter 
van langer geleden, tot maar liefst 
veertig jaar. Een aanvulling vanuit het 
perspectief van vandaag was dus in 
elk geval nodig. Die veroudering van 
een groot deel van de bestaande 
 teksten bleek niet alleen uit de onvol-
ledigheid ervan, maar vaak ook uit de 
woordkeus. Woorden en benamingen 
die in de jaren tachtig en negentig, en 
zelfs tien jaar geleden nog, gangbaar 
waren, zijn dat nu allerminst. Te den-
ken valt bijvoorbeeld aan het woord 
‘neger’, maar ook aan omschrijvingen 
als ‘het werk houdt ons een spiegel 
voor’. Nog afgezien van het clichéma-
tige van dit soort uitdrukkingen, is het 
nu gebruikelijk om zulke vooringeno-
menheid ten aanzien van het publiek 
te vermijden: ‘wij’ en ‘ons’ zijn lang 

Letters from my friends 1998-1999 
(met onderzoeker Marie Stel op de 
voorgrond)
Susanne Khalil Yusef
2018. Mixed media installatie,  
ca. 1000 x 208 x 160 cm 
MUSEUM ARNHEM

Borstentros
Maria Roosen
2008-2010. Glas, koper, roestvrij staal  
en siliconen, 175 x 500 x 150 cm
MUSEUM ARNHEM

Good old abstract art
Lily van der Stokker
1992. Viltstift en pen op papier, 26,5 x 34,5 cm
MUSEUM ARNHEM
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niet zo alomvattend als vaak gedacht 
is. Ongetwijfeld zullen de conventies 
en het taalgebruik over tien jaar weer 
heel anders zijn dan nu. Daarom heb 
ik alle beschrijvingen niet alleen dui-
delijk van mijn naam, maar ook van 
een datering voorzien. 

Ondanks de bij tijd en wijlen geda-
teerdheid van de teksten en artikelen 
waarop ik mijn beschrijvingen ba-
seerde, waren die over het algemeen 
van onschatbare waarde. En als er 
geen bestaande beschrijving van een 
werk bestond, kon ik terecht in de 
kleine, maar kwalitatief hoogwaardige 
bibliotheek van het museum. Een 
ware goudmijn was echter vooral de 
door Mirjam Westen in de afgelopen 
twintig jaar aangelegde collectie multo-
mappen, boordevol krantenknipsels, 
geprinte artikelen, uitnodigingen, 
brieven en nog met de typemachine 

getikte verwervingsberichten. Het 
was vaak moeilijk, zo niet onmogelijk, 
zo’n map niet helemaal door te spitten 
en me te verliezen in handgeschreven 
instructies of persoonlijke toelichtingen 
van kunstenaars.

 
HERNIEUWD KENNISMAKEN

De variatie binnen het onderzoek 
bleek vanzelfsprekend groot met een 
selectie van circa 2050 objecten en 
honderden verschillende kunstenaars. 
Natuurlijk waren daar de grote namen 
in de collectie, zoals Marlene Dumas, 
Jenny Holzer, Ana Mendieta, Orlan en 
Kara Walker – kunstenaars van wie ik 
het werk al goed kende. Ook waren 
er hernieuwde kennis makingen met 
oude bekenden. Kunstenaars als 
Philip Akkerman, Esiri Erheriene-Essi 
en Kinke Kooi, waarover ik in 2014  
tijdens mijn onderzoeksstage al  

geschreven had, of kunstenaars die  
ik in hun atelier had bezocht, zoals 
Lydia Schouten. Maar ook kunste-
naars die ik zelf in de tussentijd heb 
mogen tonen of beschrijven in het 
kader van tentoonstellingen die ik 
maakte of artikelen die ik schreef, 
zoals Melanie Bonajo, Patricia 
Kaersenhout, Maria Roosen, Viviane 
Sassen en Levi van Veluw. Het op-
nieuw in het leven en werk van al 
deze kunstenaars duiken voelde echt 
als een hernieuwd kennismaken.

Daarnaast viel er ook genoeg nieuws 
te ontdekken voor mij. Zo zag ik in 
onder andere het werk van Özlem 
Altin een verbinding met de collectie 
 surrealistische kunst uit het tweede 
kwart van de 20ste eeuw. Ook het  
mij tot dan toe onbekende werk van 
Voebe de Gruyter en Ada Dispa be-
schreef ik met veel plezier. Daarnaast 

Furniture Bondage 03, Janneke 
Melanie Bonajo
2007. C-print, 149 x 120 cm
MUSEUM ARNHEM

Zonder titel
Viviane Sassen
2004. Kleurenprint op dibond, 
120 x 100 cm
MUSEUM ARNHEM

The Benefit Of Being In A Gang
Esiri Erheriene-Essi
2008. Olieverf op doek, 209 x 126 cm
MUSEUM ARNHEM

Een ware 
goudmijn was 
de collectie 
multomappen, 
boordevol 
krantenknipsels, 
geprinte 
artikelen, 
uitnodigingen, 
brieven en 
verwervings- 
berichten.

Foto: M
elanie Bonajo
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behoorden enkele recente aanwinsten 
van Museum Arnhem, zoals het werk 
van Susanne Khalil Yusef en Shana 
Moulton, tot waardevolle ontdek- 
kingen voor mij. 

TOP 100 

Het onderzoek dat ik het afgelopen 
jaar heb uitgevoerd zal resulteren in 
een online publicatie samengesteld 
door mijzelf en conservator Mirjam 
Westen, met een Top 100 uit de  
beschreven collectie hedendaagse 
kunst. Deze uitgave sluit aan bij het 
overkoepelende doel de collectie te 
ontsluiten voor een breed publiek,  
en zal dan ook onder andere op de 
museumwebsite beschikbaar zijn.  
De Top 100 biedt inzicht in de geschie-
denis en de uitgangspunten van het 
verzamelbeleid van Museum Arnhem 
en laat zien hoe het museum de relatie 

legt tussen kunst en samenleving.  
De publicatie zal bovendien een uit-
gangspunt vormen voor de nieuwe 
collectiepresentatie bij heropening 
van het museum. 

Al met al heb ik het als zeer inspire-
rend ervaren om bij te dragen aan het 
verder ontsluiten van de collectie  
hedendaagse kunst in Museum 
Arnhem voor het museum en het 
 publiek. Het is daarbij nog eens extra 
mooi dat de rijkdom van de collectie 
getoond en gedeeld kan worden  
kort voordat Museum Arnhem zijn 
100-jarig jubileum viert in 2020s

Marie Stel

Kunsthistoricus

Internationale impact

In de beginfase van het onderzoek is een  
aantal keer overlegd met Erfgoed Gelderland, 
de coöperatie van Gelderse erfgoedinstellingen 
waar Museum Arnhem ook deel van uitmaakt. 
Zo is afgesproken om trefwoorden – de zoge-
naamde associated concepts – van de Art and 
Architecture Thesaurus (AAT) toe te kennen, 
wat de  zoekmogelijkheden binnen collectie-
databases enorm vergroot. Het toekennen van 
deze trefwoorden kan  alleen handmatig worden 
gedaan, in tegenstelling tot beschrijvende 
 trefwoorden die via kunstmatige  intelligentie 
automatisch kunnen worden toegekend. Eind 
2019 zullen deze resultaten met behulp van 
Erfgoed Gelderland niet alleen ontsloten worden 
in het collectieregistratiesysteem van Museum 
Arnhem, AdLib, maar ook via de website 
CollectieGelderland en vervolgens via de interna-
tionale database Europeana publiek toegankelijk 
worden gemaakt.
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De kleurrijke, wervelende vormen lijken als 
bloemen uit de twaalf meter hoge muren  
in de trapzaal van het Groninger Museum  
te groeien. Ze maken deel uit van de Grand 
Stairwell Installation, die de Amerikaanse 
kunstenaar Chihuly in 2018 voor een ten-
toonstelling van zijn werk maakte. Toen 
 Andreas Blühm, directeur van het Groninger 
Museum, zag wat voor overrompelende 
 indruk de installatie maakte, zette hij alles 
op alles om het werk daar permanent te 
houden. 

NIEUWE AANWINST

Ogenschijnlijke lichtheid
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De Amerikaanse kunstenaar Dale Chihuly (Tacoma, 
1941) werkt in een voormalig boothuis in Seattle, de 
grootste stad in de staat Washington. Alle boothuizen 
liggen aan het water, toch zijn er maar een paar die 
zo’n spectaculair uitzicht bieden. Vanaf het terras kijk 
je op de Lake Union. Boven je hoofd dendert het ver
keer over de Ship Canal Bridge. Van buiten is niets te 
zien van wat zich binnen afspeelt. Wie de deur van 
het onopvallende gebouw binnengaat, staat meteen 
midden in de werkplaats. Ovens staan te branden, 
medewerkers lopen heen en weer. De keurig gesor
teerde pigmenten en andere materialen staan in grote 
rekken en er knippert een oude neonreclame. 

Het atelier van de kunstenaar is niet openbaar 
 toegankelijk. Dat is begrijpelijk maar ook jammer. 
Want het is niet alleen leerzaam om te zien hoe Dale 
Chihuly’s team hier werkt onder leiding van de meester, 
het verhoogt nog eens je respect voor het vakmanschap. 
Veel glasmakers en glasblazers in het team zijn zelf 
kunstenaars van naam en faam. Volgens Chihuly  
zijn het de beste ter wereld. De meester zelf kan niet 
meer aan de oven staan voor het zware fysieke werk. 
Tegelijkertijd ontgaat hem niets en zijn eindcontrole 
is genadeloos. Alles wat niet aan de hoogste eisen 
 voldoet, verdwijnt in de afvalbak.

Tijdens mijn bezoek in 2017 werden er Persians 
 gemaakt, de vormen die in Chihuly’s Grand Stairwell 
Installation en vele andere werken terugkomen. 
Daarvoor is een goed op elkaar ingespeeld team nood

Grand Stairwell Installation
Dale Chihuly
2018. Geblazen glas, 70 elementen van verschillende 
formaten, verspreid over drie twaalf meter hoge wanden
Bijdrage: € 300.000, waarvan € 75.000 uit het Titus Fonds, 
€ 65.000 uit het Themafonds Glas, € 30.000 uit het 
Innorosa Fonds en € 30.000 uit het Groninger Fonds
GRONINGER MUSEUM

Aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt (mede 
dankzij haar Titus Fonds, haar Themafonds Glas, haar Groninger 
Fonds en haar Innorosa Fonds), het Mondriaan Fonds, het legaat 
De Marees van Swinderen-de Blocq van Scheltinga, het legaat Van 
Os-Van Calcar, de Groninger Museum Salon, de BankGiro Loterij, 
Reineke Bennema & Willem Bok en Het Singeldorp.

©
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zakelijk: Als leek ken ik de vaktermen niet, maar ik 
zal proberen het proces te beschrijven: voor de 
Persians wordt eerst een klomp glas ter grootte van 
een fles verwarmd en een tweede medewerker giet in 
een continue beweging een dunne straal vloeibaar 
glas daarover heen. Dat alles gaat in een gelijkmatig 
draaiende beweging. Daarna gaat deze combinatie  
de oven in, om weer te worden verwarmd. Vervolgens 
wordt er een bol van geblazen, die wordt opengesne
den, opnieuw verwarmd en dan zo snel gedraaid dat 
de glasmassa zich opent als een golvende, platte bloem. 
De manier waarop de glasmakers samenwerken 
heeft iets van een dans. Het bewustzijn wordt bijna 
helemaal uitgeschakeld. De glasmakers hebben jaren 
ervaring nodig om die ogenschijnlijke lichtheid in 
hun bewegingsreeksen te ontwikkelen. 

PILCHUCK GLASS SCHOOL 

Chihuly studeerde interior design en architectuur aan 
de University of Washington in Seattle. In 1965 studeer 
de hij af en begon hij in de kelder van het huis van 
zijn ouders te experimenteren met glas als materiaal. 
Daarna leerde hij het vak van glasblazer aan de 
University of Wisconsin in Madison en ging hij ver
volgens naar de befaamde Rhode Island School of 
Design (RISD) in Providence. Daar verbreedde hij  
zijn artistieke ambities tot grote buiteninstallaties 
van geblazen glas en neonbuizen. Met een stipen
dium reisde Chihuly in 1968 naar Europa en werd hij 
de eerste Amerikaanse glasblazer die in de Venini
fabriek op Murano mocht werken. Daar werd hij zich 
bewust van de mogelijkheden van teamwork, dat zo 
essentieel zou worden voor zijn creaties. In 1971 heeft 
hij de Pilchuck Glass School in Stanwood, Washington 
opgericht. Sinds de jaren tachtig werkt de kunstenaar 
in Seattle met zijn assistenten. Chihuly’s reputatie is 
onlosmakelijk verbonden met de opkomst van de 
Studio Glass Movement. Als geen ander heeft hij de 
receptie van het medium glas van ambacht naar de 
schone kunsten weten te transformeren.

Chihuly is in zijn land een beroemdheid. Zijn 
werk bevindt zich in meer dan 200 musea, met name 
in de Verenigde Staten. Zijn eigen museum Chihuly 
Garden and Glass opende in Seattle in 2012 en ont
vangt meer dan 500.000 bezoekers per jaar. In 
Europa is hij daarentegen, buiten de wereld van de 
glaskunst, nog relatief onbekend. Een enkeling  

©
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herinnert zich hem als je zijn Chandelier noemt die  
in de hal van het Victoria and Albert Museum in 
Londen hangt.

In Nederland bevindt zich een klein aantal van  
zijn vroege werken in de collecties van het Nationaal 
Glas museum in Leerdam en het Museum Boijmans 
Van Beuningen in Rotterdam, waar al in 1989 respectie
velijk 1992 kleinere tentoonstellingen over Chihuly 
waren te zien. Toen president Bill Clinton in 1997 in 
Den Haag was om de 50ste verjaardag van het Marshall 
Plan te vieren, overhandigde hij Chihuly’s Bottle 
Green Seaform with Marigold Lip Wrap aan koningin 
Beatrix als cadeau van de Verenigde Staten.

Van december 2018 tot en met mei 2019 was in het 
Groninger Museum de tentoonstelling CHIHULY te 
 bewonderen, de grootste die ooit in Europa werd ge
houden. ‘Een verrassende en gedurfde tentoonstelling’, 
noemde Arjen Ribbens deze onderneming in de NRC. 
Het was een risico om een grote wintertentoonstelling 
aan een hier vrijwel onbekende levende meester te 
wijden. Maar zoals gehoopt waren de bezoekers 
doorgaans buitengewoon enthousiast.  

ENVIRONMENTS

Chihuly heeft een manier gevonden om met zeer fragiel 
materiaal enorme environments te creëren. Door zijn 
affiniteit met interieur en architectuur en zijn eerdere 
opleiding als interieurontwerper is Chihuly gewend 
om met architecten te werken in plaats van tegen ze. 
Op deze manier weet hij ruimtes te omarmen en te 
vullen met kunstwerken die het publiek maximaal 
stimuleren en verrassen.

Het Groninger Museum van Alessandro Mendini 
is een hoogtepunt in de postmoderne architectuur 
met onverwachte wendingen in vormen en kleuren. 
Binnen en buiten het museum wisselen klassieke, 
 ludieke en geestige elementen elkaar af. Chihuly’s 
 installaties passen uitstekend bij de missie van het 
Groninger Museum die weerspiegeld wordt in haar 
architectuur. ‘Verwondering’ en ‘meningsvorming’ 
zijn de nog steeds geldige kernbegrippen. De collectie 
is rijk aan technisch hoogstaande, kleurrijke en uit
bundige voorwerpen van vormgevers en kunstenaars 
die de grenzen van hun vak en van de gevestigde 
orde uitdaagden of nog steeds uitdagen. Van Mendini 
tot Sottsass, van Jaime Hayon tot Maarten Baas, naast 
hen voegt Chihuly’s installatie een nieuwe dimensie 

aan het museum toe: speels en meeslepend, attractief 
en technisch bijzonder vaardig. Maar deze installatie 
is nog meer dan dat.

Chihuly is erfgenaam van vele stromingen van  
de jaren zestig en zeventig van de 20ste eeuw: 
performance kunst, happenings, conceptuele kunst 
en land art, abstract expressionisme, alles is terug  
te vinden in de manier waarop de werken gemaakt en 
geïnstalleerd worden. De Grand Stairwell Installation  
in het grote trappenhuis van het museum bevat 70 
gele, rode en oranje Persians. Zij bedekken de drie 
wanden van de 12 meter hoge zaal. Elke sculptuur 
heeft een gewicht van tussen de 8 en 15 kilo aan glas. 
Het publiek kan de installatie vanuit drie verdiepingen 
en vanaf de trap bekijken. Zodra je in beweging bent, 
staat het kunstwerk ook niet meer stil. Bij mensen die 
nietsvermoedend de trapzaal binnenwandelen zie je 
telkens weer dezelfde reactie: met open mond blijven 
ze staan en pakken dan hun smartphone om foto’s te 
nemen.

PERSIANS

Chihuly onderzoekt en herinterpreteert voortdurend 
de geschiedenis en cultuur van glas. Hij ontwikkelt 
daarbij steeds nieuwe vormen in de hoop hedendaagse 
kijkers te kunnen verwonderen. De Persians zijn 
ontstaan vanuit zo’n verkenning van vorm en kleur. 
Geïnspireerd door culturen uit het Verre Oosten nemen 
ze sindsdien nog steeds diverse gedaantes aan. De 
Persians zijn een essentieel onderdeel geworden van 
de steeds complexere installaties van Chihuly. Vanaf 
de jaren negentig worden ze in veelvoud op mu ren, 
ramen en plafonds gemonteerd. De afzonderlijke  

Neon 206
Dale Chihuly
2017

Mille Fiori
Dale Chihuly
2018

Float Boat and Fiori Boat
Dale Chihuly
2018 en 2017

Foto: Shaun C
happell

Bottle Green Seaform with 
Marigold Lip Wrap 
Dale Chihuly
1997
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Persians veranderen in een mysterieus en betoverend 
geheel. 

Voor de Grand Stairwell Installation werd de enorme 
trapzaal van het Groninger Museum in de werkplaats 
in Seattle op ware grootte gereconstrueerd. Alle Persians 
vonden daar hun plek en pas na goedkeuring werd 
alles gedocumenteerd en opgemeten. Chihuly kent 
de kracht van architectuur en weet hoe elke lijn, elke 
kleur, elke ruimte en elk object een rol speelt in het 
totaalbeeld van een installatie.

De Grand Stairwell Installation is Chihuly’s grootste 
installatie in Europa en daarmee in wezen een soort 
icoon binnen een icoon. Op de veel gestelde vraag 
‘welk kunstwerk in het Groninger Museum moet je 
gezien hebben?’, antwoordden de medewerkers van 
het museum meestal ‘het gebouw zelf’. Met de Grand 
Stairwell Installation kunnen zij dat antwoord aanpassen.

Deze monumentale aanwinst was alleen mogelijk 
door een grote groep van begunstigers. Het doet me 
deugd om te vermelden dat 80% van de bijdragen  
afkomstig is van vele particulieren. Het grootste deel 
danken we aan de leden van de Vereniging Rembrandt. 
Gelukkig kan ik beloven dat dit werk nu een vast on
derdeel is geworden van het spectaculaire museum
gebouw dat dit jaar zijn 25jarig bestaan vierts

Andreas Blühm

Directeur Groninger Museum

Zie voor meer informatie over Dale Chihuly en 
 video’s over zijn werkwijze: www.chihuly.com.

Dale Chihuly
© Chihuly Studio

Fax waarin Dale Chihuly zijn blijdschap 
over de aankoop uitspreekt: I am so proud 

to have my sculpture in the Groninger 

Grand Staircase. I love the way it looks.
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Raubkunst

lieflijke jongetje uit 1500 met 
20ste-eeuwse oorlogen te maken? 
Deze tekst RAUBKUNST? heeft zijn 
uitstraling volkomen verwoest. 
Nooit ben ik mij zo sterk bewust 
geweest dat de manier van  
presenteren van kunst de werking 
ervan volledig kapot kan makens

Ik zag dit meesterwerk van Gregor 
Erhart (1465-1540) voor het eerst 
in 1969 in het Museum für Kunst 
und Gewerbe in Hamburg. Het 
was op de dag waarop ook de 
eerste mens op de maan landde. 
Dit blote Verlossertje is daaren- 
tegen van boven naar beneden 
gekomen met de wereldbol in zijn 
linkerhand. Met de rechter zegent  
hij ons. God is mens geworden. 
Omstreeks 1500 zijn er honderden 
van zulke Jezuskinderen gemaakt. 
In Mechelen werden ze zelfs  
en masse geproduceerd. Je kon er 
ook kleren bij kopen. Maar die 
houten verlossertjes waren stijve 
kereltjes. Gregor Erhart heeft 
daarentegen van de jonge Jezus 
een echt renaissance-kind gemaakt.

De meeste van die ‘lekkere 
knolletjes’ bevonden zich ooit  
in vrouwenkloosters. In de cel van 
een vrouw die haar leven aan God 
had gewijd diende zo’n houten 
beeldje als stimulans voor gebe-
den. Zij bad of Christus in haar 
hart geboren wilde worden. 
Spiritualiter parturire heette die 
mystieke ervaring in het Latijn. 

Het was de vervulling van een 
leven van liefde voor Jezus. Het is 
onmogelijk om in een museale 
omgeving iets van die oorspron-
kelijke betekenis zichtbaar te 
maken. Toch werd door menige 
bezoeker van de tentoonstelling 
Gebed in schoonheid iets daarvan 
ervaren.

Onlangs ben ik naar het museum 
in Hamburg teruggegaan om de 
kleine kleuter met wereldbol  
weer te zien. Maar dat weerzien 
werd een grote desillusie. Op  
de vitrine waarin het beeld werd 
getoond stond met vette letters: 
RAUBKUNST? Uit de bijgaande 
tekst bleek dat dit beeldje onder 
verdachte omstandigheden in de 
Tweede Wereldoorlog verworven 
was. Kennelijk deed men in dit 
museum ook aan onderzoek naar 
de herkomst van de kunstwerken 
die er beheerd worden. Ik zal de 
laatste zijn om de waarde van dit 
werk te ontkennen. Maar waarom 
moet dit onderzoek in vredes-
naam op deze manier worden  
geafficheerd? Wat heeft dat  

‘Kijk eens, wat een lekker knolletje!’ 
riep een oude dame uit toen zij dit  
levensechte Christuskind zag op de  
tentoonstelling Gebed in schoonheid, 
die in de jaren 1994-95 werd  
gehouden in het Rijksmuseum.
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Christuskind 
(uit het cisterciënzer- 
klooster Heggbach)
Gregor Erhart
ca. 1500. 
Gepolychromeerd  
lindenhout, H 56,5 cm
MUSEUM FÜR KUNST 

UND GEWERBE, HAMBURG

Rechts: de vitrine in het 
Museum für Kunst und 
Gewerbe in Hamburg. 

OGENBLIK
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Konstruktion No. 5 is als het ware een toneel voor geo
metrische vormen, waarop een spel tussen voor en 
achter, tussen illusie en werkelijkheid zich uitvouwt. 
Op het middenveld heeft de kunstenaar een drietal 
rechthoeken geschilderd. De grijze verdwijnt achter de 
groene baan, die op zijn beurt door de zwarte recht
hoek wordt overlapt, wat een ruimtelijk perspectief 
aan het geheel geeft. Rechts van de grijsgestippelde 
driehoekige vorm, die onder de groene baan lijkt te 
verdwijnen, zijn met potlood drie verticale lijnen ge
trokken, die weer een andere ruimtelijkheid oproepen 

doordat ze zijn afgezoomd met helderwitte verf. De 
grijze cirkel lijkt een schaduw van het bolletje hout 
erboven te zijn, wat samen met de daadwerkelijke 
schaduw die op het doek valt zorgt voor een spel met 
licht en donker. 

ABSTRACTE BEELDTAAL

Het oeuvre van VordembergeGildewart omvat  
schilderijen, maar ook meubelen, interieurontwerpen, 
typografie, fotogrammen, reliëfs in steen en architec
tuurontwerpen. Zijn vader had een meubelwerkplaats 
in Osnabrück, en om de zaak te kunnen overnemen 
ging Vordemberge in 1919 naar Hannover om interieur
architectuur te studeren. Hij legde zich al snel toe op 
sculptuur en ging daarnaast architectuur studeren aan 
de Technische Hochschule. In Hannover kwam hij  
in aanraking met de avantgarde. Konstruktion No. 5 
vormt samen met zes andere schilderijen uit 1924 de 
eerste groep werken van Vordemberge, waarin hij  
opvallend genoeg zonder aarzeling een abstracte 
beeldtaal weergeeft die later zou leiden tot een uit
zonderlijk oeuvre.

Er zijn verschillende omstandigheden aan te wijzen 
die kunnen helpen Konstruktion No. 5 te verklaren. De 
eerste is de Kestner Gesellschaft, een genootschap met 
een galerie die als doel had de beeldende kunst te  
bevorderen, en die in Hannover regelmatig tentoon
stellingen organiseerde van kunstenaars als Paul Klee, 
Wassily Kandinsky en El Lissitzky. Lissitzky was in 
1923 een tijd te gast bij de Gesellschaft, waar hij werkte 
in een door Kestner beschikbaar gesteld atelier. 
Vordemberge zag de eerste tentoonstelling van de 
Prounschilderijen van Lissitzky in 1923. In 1924 kreeg 
Vordemberge de mogelijkheid om het atelier te betrek

NIEUWE AANWINST

Kunstwerk vanuit berekening

Konstruktion No. 5
Friedrich Vordemberge-Gildewart  
1924. Olieverf en potlood op doek, hout, 89 x 95 cm
Bijdrage: € 100.000, waarvan € 50.000 uit het  
Themafonds Moderne kunst en € 15.000 uit het  
E.A. en C.M. Alkema-Hilbrands Fonds
KUNSTMUSEUM DEN HAAG

Aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt (mede  
dankzij haar Themafonds Moderne kunst en haar E.A. en C.M. 
Alkema-Hilbrands Fonds) en het Mondriaan Fonds

Compositie (Proun GBA)
El Lissitzky 
ca. 1923. Olieverf op doek, 77,5 x 82,7 cm
KUNSTMUSEUM DEN HAAG

De Duitse kunstenaar Friedrich Vordemberge-Gildewart (1899-1962) 
behoorde onmiskenbaar tot de avant-garde in de jaren twintig van 
de 20ste eeuw. Hij bevond zich in dezelfde artistieke kringen als El 
Lissitzky, Kurt Schwitters en Theo van Doesburg. Laatstgenoemde 
was zo onder de indruk van het werk van Vordemberge dat hij hem 
uitnodigde zich aan te sluiten bij De Stijl-beweging. Ook ruilde hij 
een van zijn Contra-composities tegen twee van diens schilderijen. Dit 
voorjaar wist Gemeentemuseum Den Haag (sinds 1 oktober Kunst-
museum Den Haag) de hand te leggen op een van die twee werken.
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ken. Hij trof er een grote hoeveelheid werk aan van 
Lissitzky: grafiek, typografie, schetsen en tekeningen. 
Het werk van Lissitzky zou een beslissende wending 
geven aan zijn oeuvre. De Prounschilderijen van 
Lissitzky en Vordemberges Konstruktions, waaronder 
No. 5, zijn op eenzelfde manier geconstrueerd,  
namelijk met winkelhaak en passer. Als om het gecon
strueerde te benadrukken, monteerde Vordemberge 
een half bolletje hout op het oppervlak van het werk 
en liet hij potloodstrepen zichtbaar.

In Hannover begaf Vordemberge zich vanaf het 
begin van de jaren twintig ook in de kringen van 
Dadaïst Kurt Schwitters. De twee werden goede 
vrienden. Schwitters maakte Vordemberge enthousiast 
voor diens nieuwe typografische opvattingen. De stip
peltechniek die Vordemberge toepast in Konstruktion 
No. 5 is een kunstgreep die ontleend is aan de typo
grafie, een methode om grijstinten te suggereren. 
Belangrijker nog, Vordemberge raakte gefascineerd 

door Schwitters’ eigenzinnige opvattingen over thea
terontwerpen. In 1923 en 1924 maakt hij veel schetsen 
voor ‘Bühnebilder’, waarin beeldelementen worden 
geformuleerd die later in Konstruktion No. 5 zullen 
worden hergebruikt. Het tussen de zwarte stroken  
gelegen middenveld bijvoorbeeld krijgt vanzelf iets 
van een bühne. 

CONTACT MET VAN DOESBURG

Kurt Schwitters had contact met Theo van Doesburg, 
die net als Vordemberge zocht naar een verbinding 
tussen beeldende kunst en architectuur die een ge
voel van moderniteit zou weten te vangen. In januari 
1924 kwam Van Doesburg naar Hannover, waar hij in 
de Kestner Gesellschaft een tentoonstelling inrichtte. 
Van Doesburg bezocht het atelier van Vordemberge 
voor het eerst op 25 februari 1925. Daar zag hij werken 
die strookten met zijn eigen visie van een elementaire 
schilderkunst. Een jaar later zou Van Doesburg werk 
van Vordemberge publiceren in De Stijl. In Vordem
berge zag Van Doesburg een bondgenoot in zijn  
confrontaties met Mondriaan. Vordemberge beperkte 
zich echter nooit tot het primaire kleurenschema dat 
de andere kunstenaars van De Stijl aanhielden. Ook 
kon hij zich niet vinden in de visie op zwart, wit en 
grijs als nonkleuren. Toch nodigde Van Doesburg 
hem uit om lid te worden, terwijl Van Doesburg de  
eigenzinnige Piet Zwart bijvoorbeeld niet bij De  
Stijl wilde. Van Doesburg was in ieder geval onder  
de indruk van het werk van Vordemberge. In 1925 
ruilde hij zijn Contra-compositie VI tegen Konstruktion 
No. 3 en No. 5 met Vordemberge, waarschijnlijk naar 
aanleiding van de tentoonstelling L’art d’aujourd’hui 
in 1925 in Parijs. 

Bovenstaande contexten spelen een rol in de  
betekenisvorming en beleving van Konstruktion No. 5. 
Het werk wordt een toneel waarop kleur, vorm en 
licht door ordening een eigenzinnige rol kunnen 
gaan spelen: ‘Ik wil orde, niet de vrijheid van het  
toeval. Het kunstwerk ontstaat vanuit berekening.’ 
Met de verwerving van Konstruktion No. 5 is de vroegste 
fase van VordembergeGildewart in de Collectie 
Nederland vertegenwoordigd en heeft Kunstmuseum 
Den Haag de internationale context van haar vermaarde 
De Stijlcollectie verder versterkt. Een belangrijke 
schakel tussen Nederland (De Stijl), Rusland (het  
suprematisme) en Hannover (het constructivisme)  
is nu in de collectie van Kunstmuseum Den Haag  
geborgds 

Jet Sloterdijk

Conservator in opleiding Kunstmuseum Den Haag

Met dank aan Hans Janssen, conservator Kunstmuseum Den Haag

Contra-compositie van 
dissonanten XVI
Theo van Doesburg
1925. Olieverf op doek,  
100 x 180 cm
KUNSTMUSEUM DEN HAAG

Friedrich Vordemberge-
Gildewart in zijn atelier  
in Hannover in 1925, met 
op de middelste rij van 
links naar rechts Kurt 
Schwitters, Käthe Steinitz 
en Hans Nitzschke, en op 
de achterste rij Nelly en 
Theo van Doesburg.



Het plan van Edy de Wilde om een 
Picasso te kopen voor het Van Abbe-
museum in Eindhoven leidde in 1954 
tot ophef. Er volgden boze i ngezonden 
brieven en er werden zelfs plannen 
voor een protestmars gesmeed.

Het is het eeuwige dilemma bij de   
aankoop van eigentijdse kunst. Koop je 
vroeg, met het risico dat de veelbelo-
vende kunstenaar achteraf een  eendags- 
vlieg blijkt te zijn, of wacht je tot die 
kunstenaar zijn naam heeft gevestigd met 
de daarbij horende prijzen? Edy de Wilde, 
van 1946 tot 1963 directeur van het Van 
Abbemuseum, was eind 1953 niet uit-
zonderlijk vroeg met zijn voorstel het 
museum aan zijn eerste Picasso te helpen: 
Femme en vert. Het schilderij was immers 
al 44 jaar oud en werk van Picasso was 
in de vroege jaren vijftig al in diverse 
Nederlandse musea te zien, dank zij 
schenkingen en bruik lenen van particu-
liere verzamelaars als Helene Kröller-
Müller en Pierre-Alexandre Regnault.
 Toch stuitte de voorgenomen aankoop 
van De Wilde op felle reacties en inge-
zonden brieven in de krant. De kritiek 
spitste zich toe op de kwaliteit van het 
werk (‘een raar bedenksel’), de reputatie 
van de kunstenaar (‘de belangrijkheid 
van Picasso staat nog helemaal niet vast’) 
en uiteraard ook de prijs, 122.000 gulden 
(‘…voor iets dat men met de beste wil 
van de wereld geen eerste levensbehoefte 
kan noemen’). Leerlingen van de Kunst-
nijverheidsschool in Den Bosch riepen 
zelfs op tot een protestdemonstratie in 
Eindhoven, een oproep die overigens 
geen gevolg kreeg.
 Het bestuur van de Vereniging 
Rembrandt liep evenmin over van 
 enthousiasme. De aanvraag kwam in 
een periode dat er stevige discussies 
werden gevoerd over het steunen van 
20ste-eeuwse kunst. In 1951 had De Wilde 
de Vereniging weten te overtuigen om 

voor het eerst in haar bestaan bij te 
 dragen aan de aankoop van een modern 
schilderij, een werk van Chagall, maar in 
de jaren daarna bleef het bestuur zich 
terughoudend opstellen. En omdat er 
kort daarvoor nog ja was gezegd tegen 
het Haags Gemeentemuseum dat even-
eens een Picasso op het oog had, werd de 
aanvraag voor het Van Abbemuseum af-
gewezen: één per jaar was wel voldoende. 
Het werd er dat jaar uiteindelijk geen: 
de beoogde aankoop voor Den Haag 
ging niet door.

Hoe het afliep? De Wilde wist Femme 
en vert uiteindelijk met hulp van de 

 gemeente Eindhoven aan te kopen.  
Na een lang debat gingen 33 van de 37 
raadsleden akkoord. Of dat uit bewon-
dering voor de Spaanse meester was  
vermeldt de geschiedenis niet, maar  
De Telegraaf van 22 januari 1954 merkte 
in het verslag van de vergadering fijntjes 
op dat geen van de aanwezigen op dat 
moment zelfs maar een foto van de  
beoogde aankoop had geziens

Beroering in Eindhoven

UIT HET ARCHIEF

Femme en vert
Pablo Picasso
1909. Olieverf op doek, 100,3 x 81,3 cm
VAN ABBEMUSEUM, EINDHOVEN

Bronnen

www.delpher.nl

J. van Adrichem, ‘Collec-
tors of modern art in 
Holland: Picasso as 
pars pro toto, 1920-40, 
Simiolus 22 (1993-94), 
pp. 148-98

P. Hecht, 125 jaar open-
baar kunstbezit met 
steun van de Vereniging 
 Rembrandt, Zwolle 
2008, p. 121
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Leden ontvangen uitnodigingen voor 
lezingen, ontvangsten en previews  

van tentoonstellingen en drie keer per 
jaar het Bulletin.

Een lidmaatschap van de Vereniging  
kan met u meegroeien. Zie over de  
verschillende lidmaatschappen en  

mogelijkheden voor schenken en nalaten  
www.verenigingrembrandt.nl

Maak uw vrienden en 
familieleden lid van de 
Vereniging Rembrandt. 

Samen van kunst genieten 
is dubbel zo leuk.

Rembrandtleden 
beleven meer…

Lidmaatschap  
naar keuze

Bijzondere 
bijeenkomsten

Overal 
welkom

Rembrandtleden hebben 
vrije toegang tot de vaste 

collecties van ruim 120 musea 
in heel Nederland.
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Zorg voor  
het bezit

Sinds 2018 steunt de Vereniging 
Rembrandt restauraties, zodat belangrijke 

stukken uit het depot weer een plek 
kunnen krijgen in de vaste opstelling. 

…en helpen 
zo musea door 
heel Nederland

Zonder kennis van de verzameling 
verliezen musea hun ziel. Daarom 
verstrekt de Vereniging Rembrandt 

sinds 2012 beurzen voor 
collectiegerelateerd 

onderzoek.

OnderzoekDe Vereniging Rembrandt 
zet zich in voor onze 

gezamenlijke 
kunstcollecties en steunt 
musea op verschillende 

manieren.

Sinds 1883 heeft de Vereniging bijgedragen aan 
meer dan 2200 aankopen voor openbare 

collecties op de meest uiteenlopende 
verzamelgebieden

Collecties 
verrijken
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Opposites of White
Roni Horn
2006-07. Massief gegoten zwart en kleurloos 
glas, twee delen, elk H 50,8 cm, Ø 142 cm  
KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM, OTTERLO

Aangekocht in 2014 met steun van de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij haar Titus Fonds, haar  
Van Rijn Fonds, haar A. Quist-Rütter Fonds en haar  
P.H. Soeters Fonds voor 20ste-eeuwse Glaskunst),  
de BankGiro Loterij en het Mondriaan Fonds
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Een onbeantwoorde liefde kan veel losmaken. ‘Laat hem ook zo verliefd 
zijn! Laat ook zijn geliefde ongrijpbaar zijn!’ vraagt een gekwetste ziel 
op een dag aan de godin Nemesis. Het object van affectie in kwestie: 
Narcissus. Een knappe jonge man die maar weinig interesse toont in 
alle aandacht van zijn aanbidders. De godin Nemesis verhoort het 
gebed van de arme stakker en vervloekt Narcissus met liefde, maar niet 
zoals gehoopt. Wanneer hij op een dag, moe van het jagen, rust zoekt 
bij een beekje besluit hij wat water te drinken. Zijn handen glijden 
over het wateroppervlak, tot hij plots iets interessants aanschouwt: 
zijn eigen spiegelbeeld. Door de vloek van Nemesis wordt Narcissus er 
spontaan verliefd op. Niet wetende dat het zijn eigen spiegelbeeld is, 
blijft de liefde onbeantwoord. ‘Ik ben verliefd, ik zie mijn lief, maar 
wat mijn liefde ziet bereik ik niet. Zo’n valse schijn beheerst mij in 
mijn hartstocht. (…) Vermoeid liet hij het hoofd diep zinken in het 
gras; zijn ogen bleven hun meesters schoonheid drinken, tot de dood 
hen sloot.’ Langzaam kwijnt de smachtende Narcissus weg, tot er niets 
meer overblijft van hem dan een gele bloem.

Dit prachtige verhaal is ons natuurlijk niet overkomen, maar bij  
het zien van de twee sculpturen van de Amerikaanse Roni Horn (1955) 
moesten we meteen denken aan deze passage uit de Metamorphosen  
van Ovidius. Misschien komt het door het glanzende oppervlak dat zo 
moeilijk te duiden is: is het echt water? Het allerliefste willen we even 
voelen… zoals zo vaak gebeurt met kunstwerken die niet meteen te 
bevatten zijn.

Het werk bestaat uit twee ronde sculpturen van zo’n vijftig centimeter 
hoog. Ze staan naast elkaar op een betonnen vloer in een lichte ruimte 
in het KrollerMuller Museum. Het zonlicht komt direct naar binnen 
door de glazen wand die uitzicht biedt op de weidse beelden tuin 
rondom het museum. De linker is zwart met een witte zijkant. Doordat 
de witte zijkant niet egaal is, maar bijna poederachtig, blijft het zwarte 
glas zichtbaar. De rechter is transparant wanneer je er bovenop kijkt 
en mat aan de zijkanten. Beide werken hebben geen rechte bovenkant; 
het opper vlak is naar beneden gekromd, waardoor het lijkt alsof je 
naar een weerspiegelend wateroppervlak staart. We zouden bijna  
verdrinken in de diepte van deze sculpturen, ware het niet dat ze van 
massief glas zijn.

De Kunstmeisjes – opgericht door Nathalie Maciesza, Mirjam 

Kooiman en Renee Schuiten-Kniepstra – timmeren online en 

offline stevig aan de weg met hun frisse en toegankelijke teksten 

over kunst. Een van de werken die hun aandacht trokken, is  

Opposites of White van Roni Horn in het Kröller-Müller Museum. 

Hieronder een hoofdstuk uit hun onlangs verschenen boek.

Vloeibaar verlangen

Mirjam Kooiman, Nathalie Maciesza  
en Renee Schuiten-Kniepstra

Foto: ©
 Jitske Schols
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Horn heeft vloeibaar glas in een mal gegoten, een proces dat ruim 
vierentwintig uur duurt. Daarna hebben de werken zo’n vier maanden 
de tijd om te koelen en uit te harden. Het oppervlak is vervolgens met 
vuur gepolijst om het transparante uiterlijk te krijgen. Aan de zijkanten 
zie je de sporen van de oorspronkelijke mal. Dit is vooral bij het zwarte 
werk goed zichtbaar; we zien een soort restanten van de bekisting van 
houten planken of beton. En hoewel het zo donker lijkt, zie je, als je 
goed kijkt onder het werk, een soort transparantie ontstaan; het licht 
komt erdoor.

De twee werken zijn een setje én vormen elkaars tegenpolen. Licht 
en donker. Open en dicht. Spiegel en transparantie. Het kleurloze 
werk zuigt je naar binnen; het werk voelt open en nodigt uit om erin 
te stappen, het water in. Het gaat bijna op in zijn omgeving door het 
lichte uiterlijk en de transparante eigenschappen. De matte zijkant lijkt 
als een plastic bakje te dienen en houdt het water bij elkaar. Het zwarte 
werk zorgt voor een heel andere ervaring. Het spiegelt zijn omgeving, 
waardoor het ook één wordt met de ruimte, maar op een heel andere 
manier. We zien de bomen van buiten gespiegeld in het oppervlak. 
Het is alsof we net een moment hebben getroffen waarop het water 
helemaal stil ligt. Wat een mazzel. 

Duidelijk wordt waarom het museum, misschien in samenspraak 
met de kunstenaar, voor deze ruimte heeft gekozen. De plek bevestigt 
waar het om gaat: de kleurloze werken nemen alle veranderingen in 
zich op. De mensen die eromheen staan, de wisselende jaargetijden en 
het licht.

Roni Horn sprak ooit veertig minuten lang over haar relatie met 
water in de monoloog Saying Water voor het Louisiana Museum bij 
Kopenhagen. Toen ze eens in een wachtkamer zat, hoorde ze een 
moeder vertellen dat haar kinderen het water niet in durfden als het 
water donker was. Het was alsof hun ledematen verdwenen wanneer 
ze toch in het water zouden stappen. Horn toont ons de talloze 
 eigenschappen die water heeft. Zo kan water volgens haar staan voor 
 seksualiteit; de manier waarop het ons lichaam kan aaien, omvatten 
en we erin kunnen stappen, zodat het ons volledig omarmt. Maar ze 
neemt ons ook mee naar wat water eigenlijk allemaal niet is. Want er is 
bijna niets zo ongrijpbaar als water: 

‘Water ontvangt je, het omarmt je, bevestigt je, het toont je wie je 
bent en verleidt je met zijn ambiguiteit. (…) Wat weet je echt over 
water? Als je het over water hebt, praat je dan niet over jezelf? Is dat 
niet wat water is? Dat je nooit echt weet wat het is. Het is overal, 
maar ontsnapt zo gemakkelijk. Een soort “alles”, maar zonder 
definitie. Het is overal, maar altijd anders.’

 
Roni Horn speelt een spelletje met ons. We weten niet precies waar we 
naar kijken; wat is het voor materiaal? We mogen tenslotte het werk niet 
aanraken en met het blote oog is het moeilijk om echt honderd procent 
zeker te zijn of het nou vloeibaar of vast is. We komen dichterbij en zien 
onszelf, net als Narcissus, weerspiegeld in het oppervlak. We wachten 
af… Er gebeurt niets. Ze leidt ons om de tuin en verwart ons. Geen 
krankzinnige verliefdheid op onszelf, alleen bewondering voor de 
schijnbaar oneindige diepte van het kunstwerk. Gelukkig. We zijn niet 
vervloekts

De twee werken 
zijn een setje én 
vormen elkaars 
tegenpolen. 
Licht en donker. 
Open en dicht. 
Spiegel en 
transparantie.

De Kunstmeisjes – Mirjam Kooiman, Nathalie 
Maciesza en Renee Schuiten-Kniepstra
Meulenhoff 2019. Paperback, 264 blz. 
ISBN 9789029092746 – Prijs € 22,99
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Edy de Wilde, directeur van het 
Stedelijk Museum van 1963 tot 1985, 
had zich bij zijn aanstelling voorge-
nomen zich te richten op kunst van 
na 1960. Dat was in het besef dat  
het invullen van lacunes in de vroeg- 
moderne kunst een kostbare bezig-
heid was, die bovendien ten koste 
zou gaan van de opbouw van de 
 collectie hedendaagse kunst. Voor 
deze late Picasso maakte hij graag 
een uitzondering. Het zal hem plezier 
hebben gedaan de Vereniging 
Rembrandt aan zijn zijde te vinden, 
want bij een eerdere poging een 
Picasso voor het Van Abbemuseum 
te kopen, had hij bot gevangen (zie 
p. 27).

‘Het is vrij uitzonderlijk dat deze 
aankoop nog in de jaren tachtig is 
gelukt’, zegt Beatrice von Bormann, 
als conservator verantwoordelijk voor 
kunst van 1860 tot 1960. ‘Wij hebben 
vijf schilderijen van Picasso in het 
Stedelijk, waarvan er vier zijn aange-
kocht door De Wildes voorganger 
Willem Sandberg. In de jaren vijftig 
was dat ook nog wel te doen, maar 
daarna namen de prijzen een enorme 
vlucht, zeker na het overlijden van 
Picasso in 1973. Tegenwoordig zijn 
Picasso’s schilderijen onbetaalbaar,  
in 2015 is nog  € 143 miljoen betaald 
voor Les femmes d’Alger. In Neder-
landse musea zijn nu in totaal onge-
veer 24 schilderijen van hem. Dat is 

erg weinig in verhouding tot zijn 
oeuvre en tot wat er in musea in het 
buitenland is – een gemiste kans voor 
Nederland.’

‘Femme nue devant le jardin is een 
hoogtepunt uit Picasso’s latere periode 
en zijn enige schilderij van na 1950 in 
onze collectie’, vertelt Von Bormann. 
‘Het is geschilderd vlak nadat hij zijn 
intrek had genomen in de villa La 
Californie in Cannes. De afgebeelde 
vrouw is zijn vriendin en latere echtge-
note Jacqueline Roque. Kenmerkend 
is de oriëntalistische stijl met orna-
menten en arabesken, die je ook ziet 
in het werk van Matisse. Qua onder-
werp en compositie doet het in het 
bijzonder denken aan diens Odalisque 
uit 1924. Picasso was bevriend met 
Matisse en kende zijn werk. Dit schil-
derij maakte hij kort na diens over-
lijden, dus in zekere zin kan het als 
een ode aan Matisse worden gezien.’ 

Van Bormann is blij dat De Wilde 
 indertijd heeft doorgezet: ‘Het schil-
derij, dat nu deel uitmaakt van de 
tentoonstelling Chagall, Picasso, 
Mondriaan e.a. Migranten in Parijs,  
is een ontzettend interessant en 
 belangrijk werk voor onze collectie.’s

Het is bijna onmogelijk om onverschillig te 
blijven bij het zien van Picasso’s vrolijk makende 
Femme nue devant le jardin. Directeur Edy de 
Wilde kocht het in 1981 met steun van de 
Vereniging Rembrandt. Er is destijds wel wat 
gemopperd over de bijna 2 miljoen gulden die 
voor dit werk moest worden neergeteld, maar 
een kleine veertig jaar later is er alleen nog maar 
blijdschap over de aankoop van toen.

VAN ONS ALLEMAAL SINDS 1981
FEMME NUE DEVANT LE JARDIN   PABLO PICASSO

Femme nue devant le jardin
Pablo Picasso
1956. Alkydverf op doek, 130,5 x 163 cm
STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM

Aangekocht in 1981 met steun van de 
Vereniging Rembrandt, de Theo van Gogh 
Stichting en een particulier





Besmet met het image virus
In 2018 werden het Centraal Museum en het Stedelijk Museum Amsterdam  
door de Vereniging Rembrandt in de gelegenheid gesteld om het beeldbepalende  
AIDS Wallpaper van General Idea te verwerven. Deze installatie behoort tot 
de belangrijkste werken van General Idea, een van de meest toonaangevende 
c ollectieven uit de jaren tachtig en negentig.
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De groep werd in 1979 gevormd 
door Jorge Zontal, Felix Partz  
en AA Bronson, die al snel inter
nationale aandacht trokken met 
hun provocerende en vernieuwende 
ideeën. In hun werk stelden ze 
kritische vragen over de heden
daagse kunst en reclamewereld, 
identiteit en authenticiteit en de 
positie van kunst en de kunstenaar 
in de sterk veranderende beeld
cultuur. Daarmee namen zij een 
pionierspositie in binnen de ont
wikkeling van de maatschappelijk 
kritische conceptuele kunst in de 
jaren tachtig.

Wanneer in de vroege jaren 
tachtig de aidsepidemie uitbreekt 
en General Idea ook persoonlijk 
raakt (naast Partz en Zontal werden 
ook veel mensen uit hun vrienden 
en kennissenkring ziek), werd dit 
het hoofdonderwerp in de kunst 
van het collectief. Ze wilden aan
dacht vragen voor de ziekte die op 
dat moment taboe was in het pu
blieke domein. Met het overlijden 
van Partz en Zontal hield General 
Idea in 1994 op te bestaan. Het 
AIDS Wallpaper maakt deel uit van 
hun serie Image virus. 

ROBERT INDIANA

Het begin van deze nieuwe stap 
en tevens het eerste voorbeeld uit 
deze periode is hun aidsaffiche  
(in de collectie van het Stedelijk 
Museum). Hiervoor eigenden  
ze zich het bekende werk van 
Robert Indiana toe en veranderden 
de  letters LOVE in AIDS. Waar 

Indiana’s LOVE symbool stond 
voor de jaren zestig, zou de aids
parodie volgens General Idea 
symbool kunnen staan voor de 
jaren tachtig, was de gedachte. 
Omdat Indiana het copyright van 
zijn werk destijds niet had vastge
legd, infiltreerde zijn LOVElogo, 
tegen zijn wil in, de publieke sfeer 
en verscheen het op servetjes, 
postzegels en andere merchandise. 
General Idea wilde het aidslogo 
juist op eenzelfde manier door het 
publieke leven laten verspreiden 
en stimuleerde de omloop ervan. 
Als een virus dat zich muteert, 
sluimerend maar onontkoombaar, 
infiltreren de beelden onbewust 
het geheugen van de toeschouwer 
en oefenen daarmee invloed uit 
op de beeldvorming rondom aids.

Het AIDS Wallpaper vormt de 
achtergrond van allerlei presen
taties. De conservator mag zelf 
kiezen wat hij of zij erop presen
teert; het behang zal echter sterk 
de betekenis van het werk sturen. 
Het behang, zeker ook in combi

natie met de Infe©ted Mondrian #2 
(1994) en de Infe©ted Rietveld 
 stoelen (1994) die respectievelijk 
het Stedelijk Museum Amsterdam 
en het Centraal Museum tegelijker
tijd met het behang verwierven, 
vormt een verdiepende en kritische 
aanvulling op de collecties van 
beide musea. In deze laatste serie 
Image virus verwijzen de makers 
naar De Stijl, waarmee een extra 
laag, namelijk de kunstgeschie
denis, wordt toegevoegd aan het 
palet van uitingen voor hun zo 
beladen boodschap. De iconische 
stoel en het schilderij zetten zij in 
om hun boodschap te bekrachtigen 
door het oorspronkelijke kleuren
palet van De Stijl aan te passen: geel 
is vervangen door groen, en ver
wijst met het rood en blauw terug 
naar het behang. De kunstenaars 
eigenen zich deze vroegmoderne 
iconen toe en besmetten deze met 
het ‘image virus’.

De kleine aanpassing zal door 
velen in eerste instantie onopge
merkt blijven. Alleen voor de 

AIDS Wallpaper
General Idea
1989. Lithografie 68,6 x 4,6 cm (per vlak)
Bijdrage: € 40.000 uit het Titus Fonds
CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT/STEDELIJK 

MUSEUM, AMSTERDAM

Aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt 
(mede dankzij haar Titus Fonds)

NIEUWE AANWINST



Gezamenlijke aankoop

Het is een betrekkelijk nieuwe ontwikkeling in museumland: twee 
musea die samen een werk kopen. Stedelijk Museum heeft de 
 afgelopen vijftien jaar diverse aanwinsten met andere musea 
 gerealiseerd, waaronder een kinderstoel door Gerrit Rietveld met 
het Centraal Museum in 2008. Andere gezamenlijke aankopen 
waren met Museum Arnhem, het Van Abbemuseum, De Hallen 
en MOTI. Ook het Centraal Museum heeft in de laatste jaren 
 diverse aankopen met andere musea gedaan. Naast Museum 
Arnhem, waarmee het een film van Wendelien van Oldenburgh 
kocht, waren dat het Frans Hals Museum en het Rijksmuseum.
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Thomas Coumans (36 jaar)
Werkzaam bij de Vereniging Rembrandt, relatiebeheer en 
ontvangsten, Rembrandtlid sinds 2012

Wat is het eerste kunstwerk dat je je 
herinnert?
‘Dat zijn twee werken die nog altijd in 
mijn ouderlijk huis staan, een kleine 
sculptuur van Fred Carasso en een grote 
glazen vaas van Copier met ingegraveerde 
boogschutter. Die gaven mij als kind een 
gevoel van vertrouwdheid. Mijn vader was 
museumdirecteur en de kunst die ik op 
zijn werk zag vond ik toen maar raar. Dan 
voelden deze twee werken als thuiskomen.’ 

Heb je ooit kunst gekocht?
‘Toen ik eind 20 was heb ik een graffiti-stencil gekocht van het 
Iraanse kunstenaarsduo Icy & Sot, tegenwoordig werkzaam in 
New York. In dat werk reageren zij op Banksy en zijn inmiddels 
beroemde Girl with Balloon, alleen ligt bij hen de ballon op de 
grond.’ 

Heb je een favoriet museum?
‘Dat is voor mij het Kröller-Müller Museum. Als kind mocht ik 
daar meermaals een kijkje achter de coulissen nemen, en dat 
vond ik fascinerend. Het museum biedt tevens een perfecte 
combinatie van mijn interesses: moderne en hedendaagse 
kunst en natuur.’

Kun je een werk in een Nederlands museum noemen dat  
je nooit meer zou willen missen? 
‘Ik ben verliefd geworden op Egon Schieles portret van zijn 
vrouw Edith in Kunstmuseum Den Haag. Dat schilderij heeft 
alles in zich: schoonheid en imperfectie, kracht en kwetsbaar-
heid, maar bovenal straalt het voor mij de liefde uit die je voor 
je partner kunt voelen.’ 

Welke tentoonstelling heeft ooit indruk gemaakt? 
‘Dat is toch zeker de tentoonstelling over Rothko in Den Haag. 
Vanwege de selectie en de opbouw van de expositie: de makers 
toonden zijn ontwikkeling op een manier die voor iedereen te 
begrijpen is en toch ook weer niet te simpel, met als klapstuk 
de dialoog tussen Rothko’s laatste schilderij en Mondriaans 
Victory Boogie Woogie. De catalogus bij die tentoonstelling is 
daarnaast een van de mooiste die ik in de afgelopen jaren heb 
gezien.’ 

Welk werk bij jou thuis zou je bij een brand als eerste redden?
‘Ik heb twee armen, dus graag onder elke arm één: een foto 
van Jan Versnel van twee nonnen voor de kathedraal van Le 
Corbusier en een tekening van Teun Hocks.’

KUNSTVRAGEN

 kenner zal de ‘schoonheidsfout’, 
de inbreuk op het kleurenpalet, 
direct opvallen. Zoals het aids
virus zich als een verraderlijke 
 insluiper nestelt in een schoon 
 lichaam om vervolgens de ontta
keling in gang te zetten, worden 
De Stijliconen zo de onverwachte 
slachtoffers van het meedogenloze 
virus.

EDITIES

Het Centraal Museum en het 
Stedelijk Museum delen het 
 gebruik van deze installatie: dat 
 betekent dat óf het Stedelijk óf 
het Centraal Museum het mag 
laten zien (of uitlenen), maar nooit 
tegelijk. Het betreft namelijk een 
werk dat in een gelimiteerde op
lage van drie plus één kunste
naarseditie is uitgebracht. Deze 
laatste gaf de kunstenaars de gele
genheid om het werk te tonen op 
eigen initiatief zonder toestemming 
te hebben van de eigenaren van de 
eerste drie edities. Zo streng zijn 
de contracten die het gebruik vast
leggen van een conceptueel werk 
dat kan worden uitgevoerd door 
derden. Wat gekocht wordt is het 
recht het werk publiekelijk te 
tonen en te installeren. Hiervoor 
kunnen de gezeefdrukte rollen bij 
een aangewezen drukker worden 

besteld of zelf worden geprodu
ceerd, mits dat met eenzelfde  
precisie gebeurt als de druk die  
als  referentie in het depot wordt 
bewaard.

De verkoopedities van dit werk 
waren al langer uitverkocht. Twee 
ervan bevinden zich in de collectie 
van het MoMA New York en Tate, 
de derde is in particulier bezit. 
Maar door de sterke band van 
General Idea met Nederland (het 
Stedelijk Museum in het bijzonder) 
en het feit dat het AIDS Wallpaper 
gebruikt werd om bij hun Inf©cted 
De Stijl werken te presenteren, 
werd het onze musea en daarmee 
de Collectie Nederland gegund 
de enige kunstenaarseditie te ver
werven. Het Stedelijk Museum 
Amsterdam ontving bovendien  
als donatie van AA Bronson het 
complete archief van General Idea, 
met daarin veel aidsgerelateerde 
werkens

Bart Rutten

Directeur Centraal Museum

Jan Willem Sieburgh

Interim directeur Stedelijk Museum 



Acht jaar geleden werd de Vereniging Rembrandt benaderd door 
een verzamelaar van eigentijdse keramiek. Deze verzamelaar 
– Rembrandtlid sinds 1964 – wilde zijn collectie via de Vereniging 
aan enkele Nederlandse musea nalaten. Door omstandigheden 
besloot hij een deel ervan nu al te schenken. Hij riep de hulp in 
van de Vereniging Rembrandt, die een bijeenkomst organiseerde 
waarbij conservatoren uit verschillende musea met een belangrijke 
keramiekverzameling in goed overleg een keuze konden maken 
uit de collectie.

VERZAMELGEBIED KERAMIEK

Een overkoepelend    overleg

Mijn collectie aan de
Vereniging Rembrandt 
schenken?
Het gebeurt met enige regelmaat: 
 particuliere verzamelaars die de Vereniging 
Rembrandt raadplegen over de toekomst 
van hun collectie. Soms bieden zij de 
Vereniging hun verzameling aan (geheel  
of gedeeltelijk), in de hoop dat daar een 
 museale bestemming voor wordt gevonden. 
De Vereniging werkt hier in bepaalde ge-
vallen graag aan mee, maar stelt zich over 
het algemeen terughoudend op. Niet alleen 
omdat het inventariseren, selecteren en 
plaatsen van museale stukken ten behoeve 
van het openbaar kunstbezit tijdrovend is, 
maar ook omdat wat is verzameld door 
particulieren lang niet altijd aansluit bij de 
wensenlijsten van musea. Zie ook p. 42.

GERDIEN WUESTMAN
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De verzamelaar, de heer L. van den 
Berg, begon al in de jaren zestig met 
het aankopen van hedendaagse kera-
miek. In de loop van de tijd groeide 
zijn verzameling uit tot ruim 260  
objecten. Het gaat voornamelijk om 
‘studiokeramiek’, waarin de kunste-
naar experimenteert met verschillende 
technieken, materialen en vormen  
en zo tot unieke kunst objecten komt.  
In 2011 kwam de  verzamelaar met het 
voorstel zijn  collectie na te laten aan 
de Vereniging Rembrandt, met de 
wens dat de museale stukken worden 
ondergebracht in een aantal door 
hem aangewezen openbare collecties. 
De werken waarvoor musea geen be-
langstelling zouden hebben, mochten 
worden verkocht om met de opbrengst 
een Fonds op Naam of Themafonds 
bij de Vereniging op te richten waar-
mee hedendaagse keramiek kan wor-
den aangekocht. De reden dat hij 
voor deze constructie koos, is dat zijn  
gevarieerde collectie voor zijn gevoel 
nergens als geheel tot haar recht zou 
komen en zijn overtuiging dat de 
Vereniging Rembrandt dit proces op 
een zorgvuldige manier tot een goed 
einde zou brengen. Het liep anders: 
een verhuizing naar een kleinere  
woning bracht hem ertoe nu al af-
stand te doen van een deel van zijn 
verzameling.

BIJEENKOMST IN DEN HAAG 

Op 2 oktober druppelen de vertegen-
woordigers van de verschillende musea 

tegen twaalven één voor één binnen 
op het kantoor van de Vereniging 
Rembrandt: Karin Gaillard en Jos 
Taekema van Keramiekmuseum 
Princessehof, Mienke Simon Thomas 
en Nora Leijen van Museum Boijmans 
Van Beuningen, Ludo van Halem van 
het Rijksmuseum en Jan de Bruijn en 
Jet Sloterdijk van Kunstmuseum Den 
Haag (zoals Gemeentemuseum Den 
Haag sinds oktober van dit jaar heet). 
De keuze van de musea was bepaald 
door de verzamelaar – er zijn immers 
meer openbare collecties die zich op 
dit verzamelgebied begeven. 

Ter voorbereiding op deze middag 
hebben Gaillard en Taekema op ver-
zoek van de Vereniging Rembrandt 
alle objecten geïnventariseerd en laten 
fotograferen. Dit overzicht is naar de 
deelnemende musea toegestuurd met 
de vraag vijf tot tien voorwerpen te 
selecteren, waarbij het uitdrukkelijke 
verzoek was om niet alleen naar de 
eigen collectie en prioriteiten te kijken, 
maar ook naar de profielen van andere 
openbare verzamelingen. De hoop was 
dat daarmee een discussie zou ontstaan 
over het verzamelen van keramiek voor 
de Collectie Nederland in brede zin, 
over de huidige positie van keramiek 
in Nederland, en over het groeiende 
aanbod van collecties en losse stukken 
aan musea. Bestuurslid en voormalig 
conservator toegepaste kunst Jet Pijzel, 
aanwezig om het gesprek in goede 
banen te leiden, merkt op dat er op 
dit vakgebied altijd al intercollegiaal 

Een overkoepelend    overleg

Zonder titel
Wouter Dam
2009. Keramiek, H 27 cm, B 38 cm 

Kunstmuseum Den Haag mikt op  
een representatieve selectie werken 
van Wouter Dam en Wim Borst, twee  
significante keramisten wier werk nog 
niet in de collectie vertegenwoordigd 
is en waarmee mooie verbanden 
 gelegd kunnen worden met andere 
werken in de verzameling.
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Foto´s: Fredau Metselaar



verschillende verzamelprofielen van 
de vertegenwoordigde musea. Waar 
het Rijksmuseum en het Kunstmuseum 
Den Haag zich vooral concentreren 
op de belangrijkste Nederlandse kera-
misten, richt Museum Boijmans zich 
met zijn internationaal georiënteerde 
collectie ook op werk van elders. Zo 
vertelt Leijen dat het Boijmans in het 
verleden slechts sporadisch Japanse 
hedendaagse keramiek heeft aan-
gekocht, maar dat er door de nalaten-
schap van Ronald Kuipers in 2014 een 
impuls is gekomen voor het verzamelen 
op dit gebied.

Profielen en prioriteiten veranderen, 
bevestigt Gaillard: ‘In de jaren tachtig 
en negentig was het verzamelbeleid 
van het Princessehof wat betreft de 
Europese keramiek erop gericht om 
van alle aardewerkfabrieken iets te 
kunnen tonen, maar dat bleek niet  
te doen. Wat betreft de moderne en 
hedendaagse keramiek heeft de nadruk 
altijd wel op Nederland gelegen, hoe-
wel wij ook werk hebben van keramis-
ten uit het buitenland die van invloed 
zijn geweest op de Nederlandse. In ons 
huidige beleid richten we ons ook op 
de Oost-West relatie.’ 

Uit wat de conservatoren vertellen 
over hun redenen om bepaalde ob-
jecten wel of niet te kiezen, blijkt de 
zorgvuldigheid van hun afwegingen. 
Ze hebben niet alleen gekeken naar 
wat past in hun collectie, legt De Bruijn 
van Kunstmuseum Den Haag uit, maar 
ook naar de mogelijkheden om de 
objecten daadwerkelijk te kunnen 
tonen – wat voor groepjes van werken 
kun je maken rondom een bepaald 
thema of een bepaalde maker? Een 
andere overweging is dat sommige 
van de conservatoren in de toekomst 

overleg was, maar dat breed gevoerde 
discussies over het verzamelbeleid 
voor de Collectie Nederland als geheel 
er in het verleden weinig zijn geweest. 

DE WENSENLIJSTEN

Al snel komen de wensenlijsten van 
de musea op tafel. Zoals diverse  
betrokkenen al hadden voorspeld, is 
er veel belangstelling voor het werk 
van Wouter Dam en Wim Borst. 
Enkele werken van Dam komen zelfs 
op drie lijsten voor. Toch is het aantal 
overlappingen minimaal, zoals Simon 
Thomas constateert. ‘Dat was anders 
bij het zilver uit de collectie Krekel, 
toen moest er echt onderhandeld 
worden.’ Simon Thomas doelt op de 
verdeling van de zilvercollectie van 
Annelies Krekel in 2017. Ook daar 
kwamen conservatoren van verschil-
lende musea bij elkaar om een selec-
tie te maken van voorwerpen die zij 
van belang achtten voor de eigen  
verzameling en de Collectie Nederland 
(zie hierover het najaarsbulletin van 
2017). 

Het geringe aantal overlappingen 
op de keramieklijsten is niet helemaal 
toevallig, biecht Gaillard op. Zij heeft, 
naar eigen zeggen ‘als braafste meisje 
van de klas’, geen werken gekozen van 
kunstenaars die al ruim zijn vertegen-
woordigd in het Princessehof én ook 
in de Collectie Nederland. Bovendien 
heeft zij geen objecten op haar lijst 
gezet waarvan zij verwachtte dat an-
dere musea daar belangstelling voor 
zouden hebben. ‘Dat is té braaf!’ klinkt 
het over de tafel. 

VERZAMELPROFIELEN

Naar aanleiding van de wensenlijsten 
komt een gesprek op gang over de 

Dekseldoos
Leen Quist
Datering onbekend. Keramiek, H 13,5 cm, Ø 11 cm

Voor het Rijksmuseum is het ensemble 
van Leen Quist van belang omdat  
zijn minimalistische decoraties en 
eenvoudige vormen aansluiten op 
een breder verhaal over de sterke 
 positie van geometrische abstractie  
in Nederland in de tweede helft van 
de 20ste eeuw.
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Komobject
Ann van Hoey
2013. Keramiek, H 14,4 cm, Ø 16 cm

Keramiekmuseum Princessehof koos 
onder andere voor twee werken van 
de Vlaamse keramiste Ann Van Hoey, 
die opmerkelijk genoeg niet of 
 nauwelijks is vertegenwoordigd in 
Nederlandse openbare collecties, 
 terwijl haar werk in musea over heel 
de wereld is te zien.

Gaillard vertelt hoe zij ooit moeilijk-
heden kreeg bij de fondsenwerving 
voor een aankoop, omdat er van de 
vaas die zij wilde verwerven al een 
exemplaar in de collectie van Museum 
Boijmans Van Beuningen was. ‘Daarom 
kregen wij geen bijdrage, terwijl van 
lenen geen sprake kon zijn omdat die 
vaas in Rotterdam ook in de vaste 
 opstelling stond.’ Simon Thomas valt 
haar bij. ‘Dit moet je niet op object-
niveau bekijken. Het is helemaal niet 
erg als twee musea dezelfde vaas 
hebben. Je moet niet vergeten dat 
uitlenen vaak veel tijd en geld kost, 
omdat kosten van het transport en 
het maken van een conditierapport 
door een restaurator worden door-
berekend.’

Aan het eind van de bijeenkomst 
staat in grote lijnen vaste welke werken 
naar welke musea zullen gaan, al 
 zeggen de conservatoren de objecten 
eerst ook nog in het echt te willen zien. 
Want, zoals De Bruijn het verwoordt: 
‘Ook al heb je nóg zulke goede foto’s, 
je wilt het object in je handen hebben 
voordat je ja zegt.’ Het voorstel om 
dit soort tafel gesprekken vaker te 
voeren wordt met instemming be-
groet. ‘Jullie zijn hier altijd welkom,’ 
besluit Bijl de Vroe. ‘Als overkoepe-
lende en onafhankelijke organisatie 
juicht de Vereniging Rembrandt dit 
soort overleg over de eigen collectie-
vorming in verhouding tot wat in 
Nederland te zien is – of zou moeten 
zijn – van harte toe.’

verwervingen op dit gebied verwach-
ten te kunnen doen door hun contac-
ten met verzamelaars en kunstenaars. 
Persoonlijke smaak lijkt nauwelijks 
een rol te hebben gespeeld: Gaillard 
en Simon Thomas verklaren hun 
liefde voor het werk van Wouter Dam 
respectievelijk Leen Quist, kunstenaars 
die zij om verschillende redenen des-
ondanks niet op hun lijst hebben gezet.

In eerder contact met de verzame-
laar bleek dat hij zelf ook zo zijn ideeën 
heeft over de collecties waar bepaalde 
stukken het beste tot hun recht zou-
den komen. Zo verwachtte hij dat het 
Rijksmuseum belangstelling zou tonen 
voor het werk van Quist – een ver-
wachting die uitkwam. Van Halem: 
‘Voor het Rijksmuseum zoeken wij naar 
kunstenaars met bewezen kwaliteit 
en een sterke identiteit. Quist vind ik 
interessant omdat zijn werk een geo-
metrische helderheid heeft. Daarmee 
past hij in de abstract-geometrische 
tendens tussen 1960 en 2000 die zo 
sterk in de Nederlandse kunst is ver-
tegenwoordigd en waar bijvoorbeeld 
ook Jan Schoonhoven bij hoort. 
Daarmee kan ik het werk van Quist 
inpassen in een breder verhaal.’

DOUBLURES

Uit het gesprek komt naar voren  
dat musea vaak werk van dezelfde 
kunstenaars hebben, en in sommige 
gevallen zelfs dezelfde objecten. De 
vraag wordt gesteld hoe bezwaarlijk 
die doublures binnen de Collectie 
Nederland zijn. Fusien Bijl de Vroe, 
aanwezig namens de Vereniging 
Rembrandt, benadrukt het belang 
van onderling contact bij aankopen: 
‘Check bij andere musea of ze iets al 
hebben en of je het niet kunt lenen.’ 
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Schaal
Kayoko Hoshino
2012. Keramiek, H 17,5 cm, Ø 25 cm

Museum Boijmans Van Beuningen 
hoopt één of meer werken van Kayoko 
Hoshino te verwerven omdat het  
de deelcollectie hedendaags Japans 
keramiek wil versterken. Tevens is het 
museum zeer geïnteresseerd in de 
wisselwerking tussen Nederland en 
Japan op het gebied van keramiek.

HOE DOCUMENTEER IK  
MIJN VERZAMELING?

Het kan latere eigenaren wel eens  
tot wanhoop drijven: de verant- 
woordelijkheid krijgen over collecties 
of individuele kunstwerken zonder  
enige vorm van documentatie. 
Particuliere verzamelingen komen  
uiteindelijk  altijd in andere handen 
terecht, of dat nu door schenking, 
verkoop of na overlijden is. Wie het 
andere partijen – nazaten, musea,  
onderzoekers, verzekeraars, taxateurs – 
niet te moeilijk wil maken, doet er 

Meer weten over schenken en nalaten 
aan de Vereniging Rembrandt?
De Vereniging Rembrandt is bijzonder dankbaar voor de schenkingen 
en nalatenschappen die zij ontvangt. Indien kunst deel uitmaakt van 
een erfenis of een legaat gaat de Vereniging daar vanzelfsprekend 
heel zorgvuldig mee om. In zulke gevallen wordt een passende plek 
gezocht voor werken met een museale waarde, onder de voorwaarde 
dat kunst die niet kan worden geplaatst mag worden verkocht. De 
opbrengst wordt dan toegevoegd aan ofwel een Fonds op Naam van de 
erflater, ofwel de algemene middelen van de Vereniging. Voor vragen 
hierover kunt u contact opnemen met mevrouw mr. Leonie Pels Rijcken. 
Met uw vragen over schenken kunt u terecht bij de heer Paul van den 
Biesen (zie de website van de Vereniging Rembrandt of p. 58 van dit 
Bulletin voor de contactgegevens)
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goed aan zijn kunstwerken zorgvuldig 
te documenteren. Dat gaat in de  
eerste instantie om basisinformatie, 
zoals de naam en eventuele biogra- 
fische data van de kunstenaar, de titel 
van het werk, datering, signaturen/
merken, materiaal, techniek en  
afmetingen, maar ook om informatie 
over de aankoop: wanneer, waar, van 
wie en voor welk bedrag het werk is 
aangeschafts

Gerdien Wuestman is redacteur van het 

Bulletin van de Vereniging Rembrandt



 WIM PIJBES

De schok van het nieuwe

zoeker in een futuristische capsule 
naar boven. In een duizelingwek-
kende projectie van chronologisch 
achterwaarts gemonteerde beel-
den word je getransponeerd in de 
tijd. Eenmaal aangekomen stopt 
de lift in 1887. De deur opent en je 
staat oog in oog met een prachtig, 
opgezet paard. Een maagdelijk 
witte schimmel. Eén PK in vol  
ornaat. En onmiddellijk begrijp je 
dat tot dat moment het tempo in 
de wereld en het perspectief van 
de individuele reiziger bepaald 
werd door het paard. En dan  
ineens begint de moderne tijd,  
radicaal en onomkeerbaar. 

Minder schokkend maar zeker 
nieuw en op het moment van ont-

staan beslist modern is het Portret 
van Marie Jeanette de Lange door 
Jan Toorop dat sinds 2005 in het 
Rijksmuseum hangt. Toorop  
schilderde haar in februari 1900, 
letterlijk op de drempel van de 
nieuwe eeuw. Zowel schilderkunstig 
als thematisch leidt het schilderij 
ons de moderne tijd binnen. In 
haar comfortabel zittende reform-
jurk neemt Marie Jeanette afstand 
van het verleden en de tijd waar 
het knellende korset de positie van 
de vrouw inperkte. Toorop legt 
haar vast in lichte stippeltoetsen, 
in het licht van de nieuwe tijd.  
Hij beschouwde het als een van 
zijn beste werkens

Voor de eerste keer dat het  
begrip modern opduikt in onze 
streken moeten we terug naar  
het begin van de 17de eeuw.  
Dan steekt het woord ‘modern’ 
vanuit Frankrijk de taalgrens over. 
De Fransen waren ons voor, daar  
braken de temps modernes eerder 
aan, althans taalkundig. Zo nieuw 
is modern dus helemaal niet. In  
de kunst betekent modern meestal 
wel iets nieuws. Maar omdat de 
tijd nu eenmaal voortschrijdt,  
is wat ooit nieuw was, op zeker  
moment alweer oud of zelfs  
hopeloos ouderwets. ‘Door de tijd 
ingehaald’, heet het dan. Vandaag 
is het gisteren van morgen. 

In zijn standaardwerk De schok 
van het nieuwe beschrijft Robert 
Hughes vanuit verschillende  
invalshoeken hoe we het begrip 
modern beter kunnen begrijpen. 
De bloeitijd van de moderne 
kunst, zo schrijft Hughes, zien we 
tussen 1870 en 1914, waarin ‘de 
mythe van de toekomst geboren 
werd’. De eeuwwisseling toen 
werd ingeluid met moderne ma-
chines en nieuwe kunstvormen. 
Die schok van het nieuwe, waar 
Hughes het in zijn boek over heeft, 
trof mij jaren geleden als bij heldere 
hemel, in een museum. Op de 
drempel van de vijfde verdieping 
in het Mercedes Benz museum in 
Stuttgart. Hier gaat de museumbe-

Musea zijn soms tijdmachines. 
De ene keer leer je alles over  
het verleden, dan weer leiden 
kunstenaars je een onbekende 
toekomst binnen. Dit nummer 
staat in het teken van moderne 
kunst. Maar wat is dat eigenlijk? 
En wanneer zijn we begonnen 
iets modern te vinden? 

Portret van  
mevrouw Marie 
Jeanette de Lange
Jan Toorop
1900. Olieverf op  
doek, 70,5 x 77,4 cm
RIJKSMUSEUM, 

AMSTERDAM

Aangekocht in 2005  
met steun van de 
Vereniging Rembrandt, 
de BankGiro Loterij en  
het Rijksmuseum Fonds

DENKRAAM
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In Stedelijk  
Museum Alkmaar  
is t/m 26 januari 2020  
de tentoonstelling  
De Toorop Dynastie  
te zien.



Life Is Just a Bowl of Cherries was het eerste schilderij van  
Paul Thek (19331988) dat Kunstmuseum Den Haag – toen 
nog Gemeentemuseum Den Haag – in 2012 met steun van de 
Vereniging Rembrandt kon verwerven. Twee jaar later volgde 
de aankoop van een zogenaamd Meat Piece uit de serie 
Technologische reliekhouders. Nu een zelfportret dat Thek in  
1972 schilderde, kort voor zijn vertrek uit New York: Farewell 
to Washington Square. Stuk voor stuk zijn het hoogtepunten  
uit het oeuvre van deze voor Nederland zo belangrijke 
Amerikaanse kunstenaar. Bijzonder omdat Thek bekend werd 
vanwege zijn environments, omvangrijke installaties die na zijn 
tentoonstellingen grotendeels of in hun geheel werden vernie
tigd. Museale kunstwerken van Thek zijn dan ook zeldzaam. 

HET ‘NIEUWE’ SCHILDEREN

Paul Thek maakte deel uit van een groep kunstenaars en 
schrijvers in New York in de jaren zestig en zeventig van de 
vorige eeuw. Hij onderhield nauwe contacten met onder  
anderen de kunstenaar Eva Hesse (19361970), de fotograaf 
Peter Hujar (19341987) en de schrijver, filosoof en politiek  
activist Susan Sontag (19332004). 

Zijn Farewell to Washington Square is een mysterieus, monu
mentaal en gelaagd schilderij dat is ontstaan in zijn atelier 
in Prince Street vlakbij Washington Square in New York. Het 
is een meervoudig te duiden zelfportret, waarop Thek – door 
een venster van buitenaf gezien en herkenbaar aan zijn half
lange haar en baardje – ’s nachts in zijn atelier aan het werk is. 
Vermoedelijk schilderend aan een van de andere schilderijen 
uit de serie Cityscapes, waartoe Farewell to Washington Square, 
als de meest complexe en uitgewerkte exponent, behoort.  

Het schilderij is opgezet met een directe en geconcentreerde 
penseeltoets en roept associaties op met het ‘nieuwe’ schilderen 
in Europa van de jaren tachtig van tijdgenoten als Sigmar 
Polke (19412010) en Martin Kippenberger (19531997). In de 
geschilderde marge – die doet denken aan een handbeschil
derde lijst – zijn associatieve afbeeldingen van objecten en 
voorstellingen uit vroegere werken van Thek te zien, zoals 
zwanen, een kersentak en losse kersen, druiven, een kreeft,  
de maan én in het centrum van het werk een eigenzinnige  
sinaasappel. De betekenis van deze symbolen zullen wij in de 

Een beetje spannend was het wel. Voor de derde keer 
in vijf jaar tijd financiële ondersteuning vragen voor de 
aankoop van opnieuw een hoogtepunt uit het oeuvre 
van een en dezelfde kunstenaar. Drie keer Paul Thek. 
Waarom? 
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NIEUWE AANWINST

Farewell to Washington Square 
(Self-Portrait)
Paul Thek
1972. Acrylverf op doek,  
244,3 x 167,5 cm
Bijdrage: € 260.000, waarvan  
€ 75.000 uit het Titus Fonds, 
€ 50.000 uit het Themafonds 
Naoorlogse en Hedendaagse kunst 
en € 30.000 uit het Coleminks Fonds
KUNSTMUSEUM DEN HAAG

Aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij haar Titus 
Fonds, haar Themafonds Naoorlogse en 
Hedendaagse kunst en haar Coleminks 
Fonds) en het Mondriaan Fonds 

Afscheid van Washington Square

Zonder titel (uit de serie technologische 
reliekhouders)
Paul Thek
1965-66. Div. materialen, 26,5 x 98,6 x 64,8 cm
KUNSTMUSEUM DEN HAAG

Aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij haar Titus Fonds en 
haar Themafonds Naoorlogse en Hedendaagse 
kunst), het Mondriaan Fonds en het VSBfonds
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komende periode verder onderzoeken. Rechtsboven is de re
flectie van de gele verlichting van het voormalige World Trade 
Center (Twin Towers) te zien, het beroemde gebouwencom
plex dat vanaf 1971 gebouwd werd en op 4 april 1973 officieel 
werd geopend. De inhoud en de titel van dit autobiografische 
schilderij verwijzen naar zijn aanstaande vertrek uit New York 
naar Europa.

INTERNATIONALE KUNST

Theks relatie met Nederland was innig. Hij woonde hier langere 
periodes en had in 1969 een omvangrijke tentoonstelling in 
het Stedelijk Museum Amsterdam. Net als in eerdere gevallen, 
zoals bij Max Beckmann die van 1937 tot 1947 in Nederland 
woonde, kunnen we constateren dat de musea destijds de  
mogelijkheid hadden zijn werk meer substantieel te verzamelen 
maar dat helaas niet hebben gedaan. Wel zijn er in het Stedelijk 
Museum Amsterdam en Museum Boijmans Van Beuningen  
diverse werken van Thek bewaard gebleven, maar echt museale 
hoogtepunten uit het oeuvre van de kunstenaar ontbraken.

Kunstmuseum Den Haag is – evenals de andere belangrijke 
musea voor moderne kunst in Nederland – van mening dat het 
van groot belang is om internationale kunstwerken te verwerven. 
Deze ambitie is cruciaal voor de aangroei van internationale 
kunst voor de Collectie Nederland. De drie aankopen van Thek 
passen daarbij in een breder verwervingsbeleid waarbij wij als 
museum heel gericht met terugwerkende kracht internationale 
kunstwerken uit de jaren zestig en zeventig aankopen. Deze 
strategie kent een lange traditie, waarbij ook museumdirecteuren 
als Louis Wijsenbeek al aankopen deden door zo’n veertig tot 
vijftig jaar terug te kijken. Het idee: het stof is dan neergedaald 
waardoor heel gericht kan worden gezocht naar cruciale 
kunstwerken voor de verzameling die weliswaar kostbaar zijn, 
maar met financiële steun van fondsen gekocht kunnen worden 
vlak voor een te verwachten sterke prijstoename.

Zonder titel (Life is Just a Bowl  
of Cherries)
Paul Thek
1971. Olieverf op doek, drie delen,  
elk 124 x 183 cm
KUNSTMUSEUM DEN HAAG

Aangekocht in 2012 met steun van de 
Vereniging Rembrandt (mede dankzij 
haar Titus Fonds), Mondriaan Fonds, 
SNS Reaal Fonds, BankGiro Loterij en de 
Vrienden van Kunstmuseum Den Haag

De drie aankopen 
van Thek passen  
in een breder 
verwervingsbeleid 
waarbij wij als 
museum heel gericht 
met terugwerkende 
kracht internationale 
kunstwerken uit  
de jaren zestig en 
zeventig aankopen



Internationale  
erkenning
Het internationale kunsttijd-
schrift Apollo heeft Paul Theks 
schilderij Farewell to Washington 
Square opgenomen in de lijst  
van zeven beste recente  
museumaankopen wereldwijd, 
zoals ook gebeurde bij Louise 
Bourgeois’ Cell XXVI, aangekocht 
in 2010, eveneens met steun van 
de Vereniging Rembrandt. 
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CONDITION HUMAINE

Van kunstenaars als Louise Bourgeois (19112010), Lee Bontecou 
(geb. 1931), Lee Lozano (19301999) en Paul Thek was relatief 
weinig werk in Nederlandse museale collecties aanwezig. Wat 
deze kunstenaars bindt, is dat hun kunst een emotionele lading 
bezit, waardoor het lange tijd moeilijk was om hen in te delen 
binnen de heersende kunststromingen. De collectie van Kunst
museum Den Haag is van oorsprong nietencyclopedisch van 
karakter. Sterke kernen vormen de leidraad van de verzameling. 
De drie aankopen van Thek, maar ook recente verwervingen 
van onder meer Bourgeois, Bontecou en Lozano geven verdie
ping binnen de verzameling aan het thema condition humaine, 
waarbij kunstenaars onderzoeken wat het betekent mens te 
zijn in een wereld waarin God niet meer kan gelden als de  
verklaring voor alles. 

Wat betreft kunst uit de jaren zestig en zeventig lag de focus 
binnen de museale collecties grotendeels op minimal art en 
conceptuele kunst. Daarmee zijn deze op dat punt wat een 
zijdig. De hoge kwaliteit van vroeg 20steeeuwse kunst, die 
wel aanwezig is in de Collectie Nederland, vraagt om gerichte, 
kwalitatief sterke, naoorlogse werken, zoals Farewell to 
Washington Square. Met de verwerving van dit belangrijke 
schilderij hebben wij de deelcollectie van Thek in Kunstmuseum 
Den Haag kunnen vervolmaken, waarmee we samen met de 
verzamelingen in het Stedelijk Museum Amsterdam en Museum 
Boijmans Van Beuningen in Nederland recht doen aan de  
betekenis van deze eigenzinnige Amerikaanse kunstenaars

Doede Hardeman 

Hoofd Collecties Kunstmuseum Den Haag

Onze dank gaat uit naar Jan Grosfeld (1956-2019) voor zijn betrokkenheid  

en bemiddeling bij de realisatie van deze aankoop.

Cell XXVI
Louise Bourgeois
2003. Div. materialen, 252,7 x 434,3 x 304,8 cm
KUNSTMUSEUM DEN HAAG

Aangekocht in 2010 met steun van de 
Vereniging Rembrandt, Mondriaan Fonds,  
VSB Fonds, BankGiro Loterij, SNS Reaal Fonds 
en Vrienden van Kunstmuseum Den Haag
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Over een gebrek aan belangstelling 
voor het rapport viel niet te klagen. 
Kranten berichtten er uitvoerig over 
en het NOS-journaal van 20.00 uur 
opende er zelfs mee. ‘Daaraan kun je 
zien hoe het onderwerp leeft in Neder-
land’, zegt Bijl de Vroe. Pechtold ziet 
met voldoening dat er een gesprek 
over cultureel erfgoed op gang is ge-
komen. ‘Mensen denken altijd het 
eerst aan schilderijen, maar het gaat 
om cultureel erfgoed in de breedste zin 
van het woord, dus dat kan ook gaan 
om het hekwerk dat Peter Struycken 
in 1995 voor De Nederlandsche Bank 
maakte.’

Pechtold en Bijl de Vroe hebben met 
Tom Barkhuysen, advocaat-partner bij 
Stibbe in Amsterdam, Lennart Booij, 
lid van de Raad van Cultuur, en Sabine 
Gimbrère, Hoofd Internationale Betrek-
kingen bij de gemeente Amsterdam, 
hierbij ondersteund door secretaris 
Rebecca Roskam, maandenlang onder-
zoek gedaan en gesproken met een 
groot aantal juristen, erfgoedspecialis-
ten, handelaars, verzamelaars, museum-
directeuren en andere partijen om tot 
een advies te kunnen komen.

 
COMMISSIE VAN EXPERTS

Gevraagd naar de belangrijkste aan-
beveling uit het rapport noemt 
Pechtold de benoeming van een 
 onafhankelijke, vaste deskundigen-

commissie die het cultuurgoed in 
Nederland verder in kaart zal brengen 
en zal zorgen voor een effectievere 
bescherming van dat erfgoed. ‘Het in-
stellen van deze commissie is de eerste 
stap naar het ontwikkelen van een 
breed gedragen, actuele visie. Zij moet 
onafhankelijk adviseren – dus los van 
eventuele financiële gevolgen – op 
basis van de inhoud, niet emotioneel 
en ad hoc.’ Bijl de Vroe: ‘Die visie 
moet gaan over het geheel van wat in 
Nederland verzameld is, in openbare 
én in particuliere collecties.’ 

Bij het onderzoek werd kritisch 
 gekeken naar de Erfgoedwet die sinds 
2016 van kracht is. Een van de bevin-
dingen was dat het begrip ‘particulier’ 
in de Erfgoedwet niet was gedefini-
eerd, vertelt Pechtold. ‘Bij ‘particulier 
bezit’ denk je al snel aan privéver-
zamelaars, maar het gaat ook om 
stichtingen, en organisaties als water-
schappen en universiteiten. Het bezit 
van al die instanties die met de over-
heid te maken hebben is een grijs ge-
bied, want die organisaties vallen niet 
onder de LAMO (de Leidraad Afstoting 
Museale objecten). Dat bezit is kwets-
baarder dan we dachten. Particulieren 
die iets hebben geërfd of met eigen 
geld gekocht, zijn daar over het alge-
meen heel trots op. Gek genoeg ont-
breekt die trots vaak bij overheden. 
Denk maar aan de affaires rond de 

Bescherming erfgoed in particulier bezit

Voor veel kunstliefhebbers was het 
op z’n minst even slikken, toen in 
januari van dit jaar een belangrijke 
voorstudie van Rubens uit het bezit 
van de koninklijke familie werd 
geveild en naar een buitenlandse 
koper ging. Had deze tekening niet 
in Nederlands bezit moeten blijven? 
Zegt de Erfgoedwet daar niets over? 
De veiling riep allerlei vragen op 
waarop geen duidelijke antwoorden 
bleken te geven. Op initiatief van de 
minister van OCW werd daarom een 
onafhankelijke commissie ingesteld 
om te onderzoeken of de huidige 
wetgeving wel volstaat om belang-
rijk erfgoed in particulier bezit voor 
Nederland te kunnen behouden. Op 
30 september werd het onderzoeks-
rapport gepresenteerd. Een gesprek 
met twee leden van de commissie, 
Alexander Pechtold en Fusien Bijl 
de Vroe.

Visie en betrokkenheid gewenst

GERDIEN WUESTMAN
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Mondriaan van het Hilversumse stad-
huis en de Dumas van Gouda.’

REGISTER

Een belangrijk onderdeel van de 
Erfgoed wet is de zogenaamde aan-
wijzingsregeling. De minister van OCW 
heeft de bevoegdheid om cultuur-
goederen en verzamelingen die aan 
bepaalde criteria voldoen aan te wijzen 
als ‘beschermd’, waarmee ze niet zo-
maar mogen worden verkocht of naar 
het buitenland worden gebracht. In 
de praktijk maakt de minister echter 
weinig gebruik van die bevoegdheid. 
Er bestaat al sinds de jaren tachtig 
van de vorige eeuw een register van 

beschermd erfgoed, maar dat is 
sindsdien nauwelijks geactualiseerd. 
Pechtold: ‘Die lijst is destijds niet in 
de eerste plaats uit een visie voortge-
komen, toeval speelde daarbij ook 
een rol. Belangrijk is dat wat in het 
register opgenomen wordt bewust 
gekozen is en dat de lijst regelmatig 
wordt herzien.’ Het is niet de bedoe-
ling dat de lijst alsmaar verder uitdijt, 

er kan ook in worden geschrapt. 
Pechtold: ‘In de jaren tachtig was  
er bijvoorbeeld een overvloed aan 
 katholiek zilver door de ontkerkelijking 
waardoor er toen vrij veel op de lijst 
is terechtgekomen. Nu, dertig, veertig 
jaar later, zou je daar opnieuw naar 
kunnen kijken.’

Hoe reageerden private partijen op 
het pleidooi voor een minder terug-
houdend aanwijzingsbeleid? Pechtold: 
‘We waren tijdens de gesprekken het 
meest verrast door particulieren en 
handelaren. Handelaren bleken veel 
meer betrokken dan we hadden durven 
hopen en ook het enthousiasme van 
particulieren was verrassend. Het is 
ook een compliment om te horen  
dat jij of een van de voorouders iets 
gekocht heeft dat men het behouden 
waard vindt.’ ‘Er is begrip voor de be-
perkingen die de aanwijzingsregeling 
met zich meebrengt, mits gebaseerd 
op een goed onderbouwde visie,’ vult 
Bijl de Vroe aan. ‘Particulieren vragen 
betrokkenheid, geen bemoeizucht. 
Wanneer zij als serieuze gesprekspart-
ner worden gezien, begrijpen ze dat 
er tijd nodig is om fondsen te vinden 
voor de aankoop. Het gaat vaak om 
aanzienlijke bedragen, vastgesteld op 
basis van een internationale taxatie, 
want ook dat is van belang. En verder 
adviseren wij de overheid tegenpres-
taties op maat te bieden in de vorm 
van fiscale maatregels en steun voor 
beveiliging en verzekering.’

HET RIJK AAN ZET

Enkele jaren geleden werd de nieuwe 
Erfgoedwet voor het eerst getoetst, 
toen de joodse gemeente in Amster-
dam besloot tot de verkoop van een 
18de-eeuwse zilveren chanoekia. 
Deze kandelaar is al in 1988 aange-
wezen als beschermwaardig en was 
decennialang uitgeleend aan het 
Joods Historisch Museum. Bijl de 
Vroe: ‘Er ontstond toen discussie over 
de uitvoering van die wet, waarbij – en 
dat was nieuw – als eerste naar het 
maatschappelijk veld werd gekeken. 
Pechtold: ‘Die volgorde moet worden 

omgedraaid. Als een belangrijk cultuur-
goed aan het buitenland dreigt te 
worden verkocht, is het Rijk als eerste 
aan zet. Die moet A: een visie hebben, 
B: een goed advies en C: een gezonde 
kas. De overheid moet het wel of niet 
slagen van het behoud niet bij particu-
lieren leggen. Als zij haar verantwoor-
delijkheid neemt, zijn private partijen 
ook sneller bereid bij te dragen.’

Met de chanoekia is het uiteindelijk 
goed gekomen. Dankzij de gezamen-
lijke inspanning van publieke en 
 private partijen blijft dit topstuk te 
zien in het Joods Historisch Museum. 
Maar waakzaamheid blijft geboden, 
zegt Pechtold: ´We mogen ons niet  

in slaap laten sussen door het feit dat 
het meestal goed gaat.´ En de Rubens-
tekening dan? ´Daar liep het inder-
daad anders. Maar die verkoop heeft 
er wél voor gezorgd dat de discussie 
over dit onderwerp op gang kwam.’ s

Het volledige advies is in te zien  
via de website van de Vereniging 
Rembrandt (onder: Actueel) en kan 
via het bureau op verzoek worden 
toegestuurd.

Zilveren chanoekia,  bekend als de 
 Rintel-menora
Pieter Robol II
1753. H 102 cm, L 131 cm
JOODS HISTORISCH MUSEUM, AMSTERDAM

Aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij haar Themafonds 
Zilver), het ministerie van OCW, het Mondriaan 
Fonds, VSB Fonds en het Joods Historisch 
Museum

´We mogen 
ons niet in 
slaap laten 
sussen door 
het feit dat 
het meestal 
goed gaat´

Visie en betrokkenheid gewenst

ACTUEEL
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Stap 1

De directeur van het museum belt met de Vereniging 
Rembrandt over zijn voornemen een aanvraag te 
doen. Als aan de meest voor de hand liggende 
voorwaarden is voldaan, krijgt hij een formulier 
toegestuurd met 35 vragen over het belang van het 
kunstwerk, over de conditie waarin het verkeert en 
over de beoogde behandeling: wat moet er gebeuren, 
welke experts zijn erbij betrokken en welke rol gaat 
het werk spelen in de presentatie? 

Stap 2

Het formulier wordt met 
offertes van de beoogde 
restaurator(en) naar het bureau 
van de Vereniging Rembrandt 
gezonden. De beoordeling van 
de aanvragen gaat in twee 
etappes. Eerst buigt een 
commissie van deskundigen uit 
de museale en academische 
wereld zich over de aanvragen. Zij 
maakt een zorgvuldige afweging, 
waarbij het belang van het 
kunstwerk centraal staat. De uiteindelijke 
besluitvorming ligt echter bij het bestuur.

Stap 3

De gehonoreerde aanvragen gaan vervolgens naar de 
adviescommissie restauraties. Deze commissie, 
bestaande uit restauratiespecialisten van 
verschillende instellingen, werpt een kritische blik op 
de voorgenomen restauratie. Zij kijkt onder andere 
naar het behandelplan, de afweging van de risico’s 
voor het kunstwerk en de ethische aspecten. Indien 
nodig, consulteert zij externe specialisten met de 
juiste expertise.

Hoe gaat de procedure in zijn werk?

Aanvraag R007

1

2

3

RESTAURATIE
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Een instabiele constructie,
loslatend fineer, een niet meer 
functionerend uurwerk, slijtage, 
roest en vuil – er zijn weinig 
kwalen te bedenken waaraan de 
18de-eeuwse penduleklok van 
Kasteel Duivenvoorde niet leed. 
Dankzij een bijdrage van het 
BankGiro Loterij Restauratiefonds 
van de Vereniging Rembrandt  
kan specialistische hulp worden 
geboden.

Eind maart deed Antoinette van Dorssen, 
directeur van Kasteel Duivenvoorde, een 
aanvraag voor een bijdrage voor de restauratie 
van de penduleklok. Het uurwerk van de klok 
is gemaakt door de Parijse horloger Jean-André 
Furet, werkzaam in de eerste helft van de 
18de eeuw. De kast, waarvan de maker niet 
bekend is, is uitgevoerd in de zogenaamde 
Boulle-techniek, genoemd naar meubelmaker 
André-Charles Boulle (1642-1732). Deze dankt 
zijn faam aan zijn meubelen met geraffineerd 
inlegwerk (marqueterie) in hout, metaal, 
schildpad en ivoor, zoals de huwelijkskoffers 
die het Rijksmuseum in 2009 met steun van 
de Vereniging Rembrandt kocht. 

‘Deze klok is van een zeer hoge kwaliteit en 
een voorbeeld van het vakmanschap in Parijs 
gedurende de 18de eeuw,’ zegt Antoinette van 
Dorssen. ‘Zij bevindt zich, buiten haar huidige 
conditie om, nog volledig in haar oorspronke-
lijke stijl en staat. Het is een van de topstukken 
in kasteel Duivenvoorde. De klok maakt deel 
uit van een verzameling die al eeuwenlang 
binnen dezelfde familie op dezelfde plaats bij 
elkaar is. Dit ensemble is bijeengebracht door 
de oorspronkelijke bewoners van het kasteel 
en heeft daarmee een unieke waarde binnen 
het openbaar kunstbezit.’ 

Van Dorssen kijkt ernaar uit de klok  
volgend jaar weer op te kunnen hangen in 
Duivenvoorde, maar zo ver is het nog lang 
niet. Omdat de klok uit verschillende onder-
delen en materialen bestaat, zijn er niet min-
der dan drie gespecialiseerde restauratoren 
bij de behandeling betrokken: één voor het 
uurwerk, de ornamenten, de wijzerplaat en 
de wijzers, één voor de marqueterie en één 
voor de cartouches van email. Op deze en  
de volgende pagina’s is te zien voor welke 
uitdagingen zij worden gesteld. 

Penduleklok op de behandeltafel

GERDIEN WUESTMAN

Wijzerplaat en wijzers 
Melgert Spaander, restaurator van uurwerken 
en speeldozen in Zutphen, zal de wijzerplaat 
en de wijzers schoonmaken en herstellen. De 
foto hierboven toont inscripties op de achter-
kant van de wijzerplaat, met gegevens over 
eerdere werkzaamheden aan het uurwerk.  
De namen Morris en Jones doen vermoeden 
dat een van de vorige eigenaars van de klok  
in het Verenigd Koninkrijk woonde. De 25 
geëmailleerde cartouches van de wijzerplaat 
zullen worden gerestaureerd door Jos 
Houbraken, specialist op het gebied van email.



 

Uurwerk 
1-3
Melgert Spaander gaat het uurwerk zodanig  
restaureren dat de klok weer verantwoord  
kan lopen. Naast het reinigen en herstellen  
van de verschillende onderdelen, vult hij ook  
ontbrekende delen aan, zoals de belhamer  
van het slagwerk.

4
De achterkant van het uurwerk met de sluitschijf 
die het aantal slagen bepaalt. De signatuur van 
Furet staat prominent op de wijzerplaat en het 
uurwerk, maar er waren verschillende ambachts-
lieden betrokken bij het maken van de klok.

5
Toen Melgert Spaander de veer in het uurwerk 
uitrolde, vond hij een inscriptie met de naam van 
de maker van de veer en het jaartal 1751. Een 
vakkundig verenmaker stond in hoog aanzien, 
omdat de nauwkeurigheid van de klok van hem 
afhankelijk was.

6.
Een deel van de bekroning van de klok, de  
zogenaamde kuif, is afgebroken en niet bewaard. 
Melgert Spaander is begonnen met een  
onderzoek naar een identiek kuifornament.

1 2

3

4

6

5
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Marqueterie 
1   
De marqueterie bestaat uit stukjes schildpad en 
symmetrische bloemenranken van gegraveerd en 
goudkleurig gelakt messing. Enkele messing orna-
menten ontbreken, andere zitten los. Het vereist 
een ongelooflijke precisie om alle onderdelen weer 
zo op hun plek te krijgen dat er een glad en  
gesloten fineeroppervlak ontstaat.

2   
De onderkant van het plankje onderin de kast  
bleek te zijn voorzien van een opschrift dat lijkt  
op het jaartal 1771. Dit is raadselachtig, want dat is 
20 jaar later dan de datum die Melgert Spaander op 
de veer vond. Is het wel een jaartal, en geen code?

3   
Maurice Steemers van restauratieatelier Enkzicht  
in Barchem en Antoinette van Dorssen, directeur 
van Kasteel Duivenvoorde, inspecteren de kast.  
De transparante stukjes schildpad danken hun  
kleur aan het rode papier waarop ze zijn geplakt.

4   
Recent losgekomen ornamenten zijn gelukkig  
netjes bewaard op Kasteel Duivenvoorde. 
Ornamenten die verloren zijn gegaan, worden  
vervangen. Hiervoor worden de vormen uit een  
dun messing plaatje gezaagd en daarna bijgekleurd 
en gegraveerd. 

3

1

4

2
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Misschien herinnert u zich nog wanneer uw liefde voor kunst 
is geboren. Een museumbezoek dat indruk maakte, een 
 kunstwerk dat u trof, iemand die een boeiend verhaal vertelde 
over een schilderij of een beeldhouwwerk. Ervaringen die u 
ook anderen gunt. Daarom geeft de Vereniging Rembrandt  
de mogelijkheid mee te verzamelen, want zo wordt het beste 
van wat gemaakt werd en wordt voor iedereen toegankelijk. 

Expertise, onafhankelijk, overkoepelend, bevlogen: de vier 
 pijlers van de Vereniging Rembrandt, een vereniging die  
al 136 jaar musea helpt bij het doen van aankopen (en sinds  
enkele jaren ook onderzoek en restauraties). Want niets van 
wat nu allemaal te zien is, kwam vanzelf in een museum terecht, 
of dat nu gaat om Het ‘Ponton de la Félicité’ bij Asnières door 
Paul Signac van het Van Gogh Museum of om de Chihuly van 
het Groninger Museum.

De Vereniging Rembrandt maakt deze onmisbare aanwinsten 
mogelijk dankzij contributies, erfenissen en legaten. Zo kunt u 
met een nalatenschap ook een eigen Fonds op Naam oprichten, 
waarbij u de naam van het fonds en de doelstelling zelf bepaalt. 
Om zo een dierbare blijvend te herinneren, een familienaam  
in stand te houden of te blijven helpen verzamelen in een  
gebied dat u aan het hart gaat.

Zo is aan iedere nalatenschap een verhaal verbonden dat  
verteld zal blijven worden. Wat is uw verhaal?

Wat is úw verhaal?

Het ‘Ponton de la Félicité’ bij  
Asnières (Opus nr. 143)
Paul Signac
1886. Olieverf op doek, 33,4 x 46,7 cm
VAN GOGH MUSEUM, AMSTERDAM

Aangekocht in 2016 met steun van de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij haar Claude Monet Fonds, 
haar Liesbeth van Dorp Fonds en haar Themafonds 
19de-eeuwse Schilderkunst), de BankGiro Loterij, het 
Mondriaan Fonds en de leden van The Yellow House

Geef 
uw liefde 
voor kunst 
door
Meer informatie 
Hebt u vragen over nalaten, 
wilt u advies of overweegt u 
de Vereniging Rembrandt te 
benoemen in uw testament? 
Kijk voor meer informatie op 
www.verenigingrembrandt.nl. 
Of neem contact op met 
Leonie Pels Rijcken, 
 telefonisch via 070 427 17 20  
of per e-mail pelsrijcken@ 
verenigingrembrandt.nl. 
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NIEUW FONDS OP NAAM

Mr. Cornelis Roozen Fonds
Vorig jaar werd het 135-jarig bestaan van de Vereniging Rembrandt gevierd 
met de tentoonstelling Als kunst je lief is in het Kröller-Müller Museum.  
Dat bracht twee bestuursleden van de Stichting Mr. Cornelis Roozen Fonds, 
Gérard Krouwels en Wil Verdam, op een idee: als wij nu eens een Fonds op 
Naam van € 135.000 bij de Vereniging zouden oprichten, € 1.000 voor elk jaar?

Iets betekenen voor de maatschappij. Dat was 
wat Cornelis Roozen voor ogen had toen hij 
in 1972 de Stichting Mr. Cornelis Roozen 
Fonds oprichtte. Omdat hij ongeneeslijk ziek 
was en geen erfgenamen had, besloot hij dat 
zijn vermogen ten goede moest komen aan 
het algemeen maatschappelijk belang. In 1977 
overleed hij op 43-jarige leeftijd. 

In de afgelopen decennia heeft de stichting 
op zeer uiteenlopende gebieden steun ver-
leend, onder andere aan kerkelijke organisa-
ties, sociale instellingen en organisaties voor 
 natuurbehoud. Naast een aantal kleinere 
 initiatieven kregen ook een aantal grotere 
doelen steun. Te denken valt aan Amnesty 
International, Artsen zonder Grenzen, 
Hulphond, CliniClowns, de bijdrage aan 
nieuwbouw van een dagopvang bij een 
 kinderhospice en een nieuw opgerichte 
woongemeenschap voor jongvolwassenen 
met beperkingen.

Uitvoerende kunsten en beeldende kunst be-
horen al vanaf de begintijd tot het werk terrein 
van de stichting. Zo droeg zij bij aan projecten 
van het Koninklijk Concertgebouw Orkest, 
het Frans Hals Museum en Teylers Museum, 
en steunt zij de Vereniging Rembrandt al sinds 
de jaren tachtig met een jaarlijkse bijdrage. 
Het Fonds op Naam dat zij dit jaar oprichtte, 
is bedoeld voor de aankoop van schilderkunst 
uit de periode 1850-1920, bij voorkeur impres-
sionistisch of expressionistisch, ten behoeve 
van kleinere musea in Noord-Holland, omdat 
veel van de grote musea hier al eerder werden 
gesteund. 

Hiermee komt het eind van de Stichting  
Mr. Cornelis Roozen Fonds in zicht, want in 
2020 zal zij worden opgeheven. In totaal zal er 
dan voor € 6 miljoen steun zijn verleend, een 
indrukwekkend bedrag – temeer wanneer je 
beseft dat het beginkapitaal uit de erfenissen 
van Roozen en zijn moeder € 400.000 be-
droeg. Krouwels en Verdam kijken dan ook 
met tevredenheid terug: ‘We hebben een 
goed gevoel over de verleende steun, er is 
aan heel veel mooie projecten bijgedragen.’

Een rijke oogst
De afgelopen maanden hebben enkele 
Rembrandt bursalen hun onderzoek  
afgerond. Dat leverde twee gedrukte 
 catalogi en een online catalogus op.

Kristian Kreeft werd door een beurs vanuit 
het Ekkart Fonds in staat gesteld een jaar  
lang te werken in het Voerman Museum 
Hattem. In die tijd schreef hij de catalogus bij 
de tentoonstelling In vervoering van Voerman, 
die op 9 november van start ging.

Ondertussen werkte Margot Leerink in 
Culemborg aan een collectiecatalogus van het 
Elisabeth Weeshuis Museum, eveneens dank-
zij een Ekkart Beurs. Op 17 november was  
de presentatie van haar boek In Culemborg 
 verzameld. Schilderkunst uit kasteel en wees-
huis (1500-1800). Op de website van de 
Vereniging Rembrandt kunt u van beiden  
een artikel over hun ontdekkingen lezen.

De derde Rembrandtbursaal die dit najaar 
haar onderzoek voltooide, is Marie Stel, die 
een online catalogus over de collectie heden-
daagse kunst van Museum Arnhem schreef. 
Zij deed verslag hierover op pp. 14-17 van  
dit Bulletin.

VOERMANVOERMAN IN VERVOERING VANIN VERVOERING VAN

IN VERVOERING VAN

Jan Voerman Sr. (1857-1941) woonde en werkte vrijwel zijn hele leven in 
de Gelderse Hanzestad Hattem. Hier kwam het werk tot stand waar 
hij zijn naam mee vestigde: IJssellandschappen met hoge luchten, forse 
wolkenpartijen en het vee dat in de uiterwaarden liep. In Vervoering van 
Voerman brengt niet alleen deze werken opnieuw in beeld, maar schet-
st ook de ontwikkeling die de kunstenaar doormaakte voordat hij zijn 
roeping vond. Daarnaast wordt aandacht besteed aan verzamelaars en 
 bewonderaars die werk van hem kochten of bijzondere bijdragen ge-
leverd hebben aan het vergroten van zijn naamsbekendheid en het veil-
igstellen van zijn artis tieke nalatenschap. Het verhaal van deze veelzij-
dige kunstenaar wordt opnieuw, maar ook anders, verteld aan de hand 
van bekend en onbekend materiaal en een rijk archief dat hij in zijn leven 
opbouwde.

OVER DE AUTEUR
Kristian Kreeft (Hoogeveen, 1992) is kunsthistoricus. Hij studeerde in 
2017 cum laude af aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dankzij een beurs 
van de Vereniging Rembrandt (Ekkart Fonds) kon hij, naast zijn conser-
vatorschap in het Voerman Museum Hattem, een onderzoek verrichten 
naar de schilder Jan Voerman senior. WWW.WBOOKS.COM

Een aankoop die zowel door de Stichting Mr. Cornelis 
Roozen Fonds als door de Vereniging Rembrandt is  
gesteund: de Porcellis voor het Frans Hals Museum.

Gérard Krouwels en Wil Verdam
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Herstel
In ons vorige Bulletin hebt u kunnen lezen 
over de 18de-eeuwse tabakspot voor Stedelijk 
Museum Alkmaar. In het artikel ontbrak de 
naam van een van onze fondsen. Aan deze 
aankoop is namelijk niet alleen bijgedragen 
vanuit het Themafonds Zilver, maar ook van-
uit het KOG-Vereniging Rembrandt Fonds. 
Sinds de oprichting in 2014 hebben de leden 
van de KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel vijf 
keer bijgedragen aan een aankoop.

De Vereniging  
op YouTube

Vanaf begin 2019 maakt de Vereniging 
Rembrandt video’s. Door allerlei verhalen  
in korte films te vertellen – die online via 
social media worden verspreid en gedeeld – 
hopen we leden én niet-leden op een  
extra manier op de hoogte te houden en 
verdieping te bieden.

De films worden gemaakt door Marijke Phoa 
in samenwerking met andere medewerkers 
van het bureau. In de serie ‘aankoopverhalen’ 
gaat Hilbert Lootsma op bezoek bij conser-
vatoren en directeuren om de nieuwste aan-
winsten toe te lichten. Gerdien Wuestman 
praat met restauratoren over de projecten  
die de Vereniging mogelijk maakt dankzij haar 
BankGiro Loterij Restauratiefonds. Daarnaast 
worden er regelmatig videoregistraties ge-
maakt van evenementen als de Algemene 
Ledenvergadering of de Jonge Rembrandt Art 
Talks. U kunt de filmpjes vinden op onze  
website en via onze social media-kanalen, 
maar abonneren op ons YouTube-kanaal kan 
natuurlijk ook.

Wim Crouwel  
(1928-2019)
In september overleed Wim Crouwel, 
directeur van Museum Boijmans  
Van Beuningen van 1985 tot 1993, 
hoogleraar aan de TU Delft en de 
Erasmus Universiteit in Rotterdam, 
maar bovenal wereldvermaard grafisch 
ontwerper.

Veel bezoekers aan de tentoonstelling 
125 grote liefdes, waarmee de Vereniging 
Rembrandt haar 125ste verjaardag vierde, 
zullen zich de sublieme helderheid her-
inneren waarmee die door Wim Crouwel 
was ingericht. Iedere combinatie over-
tuigde. Caillebottes Uitzicht vanaf een 
balkon hing naast een grote amfoor  
met rennende atleten uit de 6de eeuw 
voor Christus en het werkte. Het her-
haalde zwart, het ritme, de stilering.  
Een 12de-eeuwse Guanyin, godin van 
troost en mededogen, was ge plaatst 

naast Alma Tadema’s Uitgeputte 
 maenaden. Innerlijke kracht naast  
vermoeide lust. Wim had een geweldig  
oog en hield van kunst. Dat die zich op 
talloze manieren manifesteert, wisten  
wij allebei. En ook dat minder meestal 
meer is. Hij was scherp, en als het beter 
kon, moest het beter. Elke centimeter 
telde. Humor had hij ook. Op mijn vraag 
of twee kleine schilderijen niet boven  
elkaar konden hangen, was het antwoord 
alleen maar: ‘Hoe bedoel je, boven 
 elkaar?’ Zoiets deed je niet. Punt. We 
dachten er nog eens over na.

Toen ik een paar jaar later met 
Maarten Spruijt voor Museum Boijmans 
De collectie verrijkt had ingericht, kwam 
Wim ook kijken. Hij was er heel gelukkig 
mee, ‘want het is nu wel bewezen dat 
de goede smaak bestaat.’ Voor mij was 
dat goud. 

Hij zal worden gemist. 

Peter Hecht

IN MEMORIAM

Wim Crouwel en Peter Hecht 
tijdens de voorbereiding van  
125 grote liefdes in 2008.
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Kijken en vergelijken
Liefhebbers van de 17de eeuw worden op hun wenken bediend 
deze winter. In Museum De Lakenhal is een overzicht van het 
werk van de jonge Rembrandt, in het Rijksmuseum wordt het 
werk van Rembrandt met dat van Velázquez geconfronteerd 
en in tentoonstellingen in Delft en Den Haag staan respectie-
velijk Pieter de Hooch en Nicolaes Maes centraal.

De tentoonstelling in het Rijksmuseum, waarin schilderijen van 
Hollandse meesters naast die van Spaanse vakgenoten hangen, 
nodigt bij uitstek uit tot kijken en vergelijken. Wat zijn de over-
eenkomsten, wat de verschillen, en ook: welk werk is het meest 
geslaagd?

Maar ook wie de tentoonstellingen over De Hooch en Maes 
kort na elkaar bezoekt, zal de neiging hebben om te gaan verge-
lijken. De Hooch en Maes waren immers tijdgenoten en legden 
zich in hun beste werk allebei toe op het verbeelden van het da-
gelijks leven. Soms kozen ze zelfs dezelfde onderwerpen, zoals 
een moeder met haar kind of een vrouw die bezig is met huis-
houdelijke taken. Verschillen zijn er ook. Waar het leven zich bij 
Maes vooral binnenshuis afspeelt, zocht De Hooch steeds de bui-
tenlucht op. Hij situeerde zijn figuren in tuinen en binnenplaats-
jes, of in ruimtes van waaruit je zo naar buiten kunt lopen door 
de wijd openstaande deur.

Roelof van Gelder formuleerde het raak in de NRC van 30 oktober: 
‘Zou je bij Maes grote schoonmaak houden, deuren en ramen 
openzetten, al het keukengerei opruimen en iedereen tot stilte 
manen, dan krijg je een De Hooch.’

IN DE SCHIJNWERPERS

Sinds 1883 heeft de Vereniging Rembrandt de aankoop van 
duizenden kunstwerken gesteund. Deze maken zo veel mogelijk 
deel uit van de vaste presentaties van musea, maar schitteren ook 
vaak in tentoonstellingen. In elk Bulletin lichten we er één uit.

Statutenwijziging een feit
In het vorige Bulletin hebt u kunnen lezen over de statutenwijziging 
voor een nieuw governancemodel. Na goedkeuring van de Algemene 
Ledenvergadering in juni van dit jaar, zijn in september de hand-
tekeningen gezet, waarmee de statutenwijziging een feit is. Van 
links naar rechts: Geert Raaijmakers (NautaDutilh), Fusien Bijl de 
Vroe en Arent Fock (Vereniging Rembrandt).

A Night at the Museum  

Op 30 oktober vond de eerste 
editie van A Night at the 
Museum plaats in Museum 
Prinsenhof Delft. 

Na een inleiding op de tentoon-
stelling Pieter de Hooch. Uit de 
schaduw van Vermeer door mu-
seumdirecteur Janelle Moerman, 
vertelde kunstenaar en ont-
werper Erik Kessels over zijn 
fascinerende project In almost 
every picture. Daarna was er 

 gelegenheid om in alle rust de 
tentoonstelling te bekijken, met 
voor de liefhebbers de uitdaging 
mee te doen aan een fotografie-
wedstrijd: bedenk een thema en 
maak je eigen serie.

De avond was speciaal geor-
ganiseerd voor de dertigers en 
veertigers onder onze leden, 
omdat vanuit deze groep regel-
matig vragen komen waarom de 
museumontvangsten zo vaak op 
werkdagen en -tijden zijn.

De oude kantwerkster van Nicolaes Maes

Aangekocht in 1994 met steun van de Vereniging Rembrandt, de 
Stichting Vrienden van het Mauritshuis en Fonds 1818
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Farewell to Washington Square (detail)
Paul Thek
1972. Acrylverf op doek, 244,3 x 167,5 cm
KUNSTMUSEUM DEN HAAG

Beschermvrouwe  
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses 
Beatrix der Nederlanden

Erelid: de heer mr. J.M. Boll, 2009

De Vereniging Rembrandt steunt al  
sinds 1883 Nederlandse musea bij het 
aankopen van kunst. Zij ontstond in een 
tijd dat veel particulier kunstbezit werd 
verkocht naar het buiten land. Maar ook  
nu speelt de Vereniging een onmisbare  
rol bij het verwerven van kunstwerken  
die een belangrijke aanwinst zijn voor de 
openbare verzamelingen in Nederland. 

Dankzij de betrokkenheid en vrijgevigheid 
van haar 16.000 leden en in goede 
samenwerking met de musea vergroot de 
Vereniging de publieke belangstelling  
voor het openbaar kunstbezit en maakt zij 
aankopen mede mogelijk. Als particuliere 
organisatie is de Vereniging Rembrandt 
overkoepelend, onafhankelijk en bevlogen, 
en handelt zij vanuit haar expertise.

DE VERENIGING REMBRANDT



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. 
Sommige musea zijn tijdelijk gesloten in verband met een renovatie of hebben afwijkende 
openingstijden of voorwaarden. Raadpleeg daarom voorafgaand aan uw bezoek altijd de website  
van de betreffende instelling voor de actuele gegevens.

VRIJE TOEGANG TOT DE VASTE COLLECTIES VAN ONDERSTEUNDE MUSEA 

p AlkmAAr
Stedelijk Museum Alkmaar

p AmerOngen
Kasteel Amerongen 

p AmersfOOrt
Museum Flehite 

p AmmerzOden
Kasteel Ammersoyen 

p Amstelveen
Cobra Museum

p AmsterdAm
Allard Pierson Museum 
Amsterdam Museum 
Amsterdam Pipe Museum
Bijbels Museum 
Joods Historisch Museum 
Museum Het Rembrandthuis 
Museum Het Schip 
Museum Ons’ Lieve Heer 
  op Solder 
Museum Van Loon 
Museum Willet-Holthuysen 
Scheep vaartmuseum
Rijksmuseum
Stadsarchief Amsterdam 
Stedelijk Museum 
Tropenmuseum 
Van Gogh Museum 

p ApeldOOrn
Paleis Het Loo 

p AppingedAm
Museum Stad Appingedam 

p Arnhem 
Gelders Archief
Museum Arnhem 

p Assen
Drents Museum 

p Asten
Klok & Peel Museum Asten

p BArneveld
Veluws Museum Nairac 

p Berg en dAl
Afrika Museum 

p Bergen Op zOOm
Het Markiezenhof 

p BeverWijk
Museum Kennemerland 

p BredA
Stedelijk Museum Breda

p Brielle
Historisch Museum Den Briel 

p CulemBOrg
Elisabeth Weeshuis Museum

p delft
Museum Prinsenhof Delft 

p deventer
Deventer Verhaal
Speelgoedmuseum 

p dOrdreCht
Dordrechts Museum 
Huis Van Gijn 

p edAm
Edams Museum 

p eindhOven
Van Abbemuseum 

p enkhuizen
Zuiderzeemuseum 

p ensChede
Rijksmuseum Twenthe 

p frAneker
 Museum Martena 

p gOrinChem
Gorcums Museum 

p gOudA
Museum Gouda 

p ’s-grAvenhAge 
De Mesdag Collectie
Haags Historisch Museum 
Koninklijke Bibliotheek 
Kunstmuseum Den Haag
Mauritshuis 
Museum Beelden aan Zee 
Museum Meermanno
Museum Bredius 

p grOningen
Groninger Museum 

p hAArlem
Frans Hals Museum 
Museum Haarlem 
Teylers Museum 

p hAArzuilens
Kasteel de Haar  

p hArlingen
Gemeentemuseum 
  Het Hannemahuis 

p hAttem
Voerman Museum 

p’s-heerenBerg 
Kasteel Huis Bergh

p heerenveen
Museum Belvédère

p heinO/Wijhe
Museum De Fundatie/
  Kasteel Het Nijenhuis
p helmOnd
Museum Helmond

p ’s-hertOgenBOsCh
Het Noordbrabants 
  Museum
Design Museum Den Bosch

p heusden A/d mAAs
Het Gouverneurshuis 

p hilversum
Museum Hilversum

p hOOrn
Westfries Museum 

p kAtWijk
Katwijks Museum 

p lAren
Singer Laren

p leek
Museum Nienoord 

p leens
Landgoed Verhildersum

p leerdAm
Nationaal Glasmuseum 

p leeuWArden
Fries Museum 
Keramiekmuseum 
  Princessehof 

p leiden
Museum Boerhaave 
Rijksmuseum van 
  Oudheden 
Museum Volken kunde 
Museum De Lakenhal 
Universitaire Bibliotheken
  Leiden

p lOOsdreCht
Kasteel-Museum Sypesteyn 

p mAAstriCht
Bonnefantenmuseum 

p mArken
Marker Museum 

p middelBurg
Zeeuws Museum 

p nAArden
Nederlands 
  Vestingmuseum 

p nijmegen
Museum Het Valkhof 

p OtterlO
Kröller-Müller Museum
Nederlands Tegelmuseum 

p Oud-zuilen
Slot Zuylen 

p purmerend
Purmerends Museum 

p ridderkerk
Huys ten Donck (alleen de 
  tuinen) 

p rOermOnd 
Cuypershuis

p rOtterdAm
 Het Nieuwe Instituut

Kunsthal Rotterdam 
Maritiem Museum 
  Rotterdam 
Museum Boijmans Van 
  Beuningen 
Museum Rotterdam
Wereldmuseum Rotterdam 

p rOzendAAl
Kasteel Rosendael

p de rijp
Museum In ‘t Houten Huis 

p rijsWijk (zh)
Museum Rijswijk

p sChiedAm
Stedelijk Museum

p sChOOnhOven
Nederlands Zilvermuseum 

p sluis
Museum Het Belfort

p sneek
Fries Scheepvaart Museum 

p sOest
Nationaal Militair Museum

p tiel
Flipje en Streekmuseum Tiel 

p tilBurg
TextielMuseum 

p uden
Museum Krona

p uithuizen
Menkemaborg

p utreCht
Centraal Museum  
Museum Catharijneconvent 
Museum Speelklok 

p vAAssen
Kasteel Cannenburch 

p vlissingen
Zeeuws maritiem muZEEum 

p vOOrBurg
Museum Swaensteyn 

p vOOrsChOten
Kasteel Duivenvoorde 

p Weesp
Museum Weesp

p WOerden
Stadsmuseum Woerden

p zAAndAm
Zaans Museum
Museum van het 
  Nederlandse Uurwerk 

p zAltBOmmel
Stadskasteel Zaltbommel 

p zierikzee
Stadhuismuseum 

p zutphen
 Musea Zutphen (Museum 
Henriëtte Polak en Stedelijk 
Museum) 

p zWOlle
Museum de Fundatie

De volgende musea behoren 
niet tot de gesteunde musea 
maar accepteren wel onze 
Rembrandtkaart:

p Alphen AAn den rijn
Archeon  

p Amstelveen
Museum Jan van der Togt 

p AmsterdAm
Huis Marseille 
  (50% korting op entree)  

p Bergen
Museum Kranenburgh  

p ’s-grAvenhAge 
Museum de Gevangenpoort

p kAmpen
Stedelijk Museum Kampen 

p rOtterdAm
Chabot Museum 
Nederlands Fotomuseum 

p tilBurg
Museum De Pont 

Rembrandt van Rijn, Liggende leeuw (ca. 1660).  
Aanwinst in 1895 voor Rijksmuseum, Amsterdam.
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mee als 
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