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De Collectie Nederland is niet af. Allicht niet, ook al was er een 
minister die even dacht van wel. Maar de kunst is niet dood, dus 
er wordt nog altijd kunst gemaakt die de moeite van het bewaren 
waard is. En er komen stukken op de markt, die altijd al begerens
waardig waren, maar niet eerder konden worden gekocht.  
En onze smaak verandert, en ons inzicht in het verleden ook. 

Aan de hand van een reeks geweldige aankopen wordt uitgelegd 
hoe de Collectie Nederland nog altijd wordt verrijkt. Met een 
beeld van Adriaen de Vries van € 29 miljoen en een karaf van 
Copier voor € 1500. Allebei top en allebei onderscheidend voor 
de musea waarvoor zij werden gekocht. Aankopen die werden 
gedaan met kennis van zaken en passie.

Dit boekje gaat ook over de inspanning die particulier en 
overheid samen leveren om te zorgen dat er een openbaar 
kunstbezit is voor iedereen. Waardoor Van Gogh al verbaasd en 
ontroerd werd door  een schilderij in Museum Boijmans dat hem 
een leven lang zou inspireren. Waardoor een kind het Hollandse 
landschap voor het eerst als mooi en grenzeloos beleefde.  
Kunst kan ons leren zien.   

Over kunstbeleving en het belang van kunst gaat dit boekje dus 
ook. Met Peter Hecht als een even nuchtere als bewogen gids.

Peter Hecht was als hoogleraar kunstgeschiedenis werkzaam bij de 
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Ed van der Elsken, 
Vier blanke vrouwen op een bankje  
aan zee (foto uit een dummy voor het 
fotoboek Sweet life), ca. 1960-66. 
Universitaire Bibliotheken Leiden  
(aangekocht in 2016) 



 De Collectie Nederland
 is niet af

Het was meen ik de minister zelf, die na de aankoop van 
Rembrandts Portret van Marten Soolmans in 2016 zei dat de 
Collectie Nederland nu af was. En veel gekker moest het in-
derdaad niet worden, want € 80 miljoen voor de helft van een 
dubbelportret, dat is veel geld. De minister en het Rijksmuseum, 
waarvoor de aankoop was bestemd, hadden dan ook wel wat 
uit te leggen. Ook over de verkoop van het portret van Martens 
wederhelft aan de Franse staat, waardoor het stel, dat niet 
mag worden gescheiden, voor het eerst sinds 1634 geen vaste 
woon- of verblijfplaats meer heeft. Het wordt van nu af aan 
om de vijf jaar in Parijs dan wel in Amsterdam getoond. [1-2]   

De gouden eeuw ten voeten uit 
De kunsthistorische argumenten voor de aankoop waren sterk. 
Het Rijksmuseum wil Rembrandts kunst zo goed en represen-
tatief mogelijk laten zien en Rembrandt als schilder van het 
individuele portret in opdracht was er voor de komst van Marten 
en Oopjen bepaald zwak vertegenwoordigd. Van de portretten 
die de jonge Rembrandt in zijn Amsterdamse jaren van rijke 
burgers heeft geschilderd, was in 1985 voor tien miljoen gulden 
één nogal saai voorbeeld gekocht. Een ander, veel mooier werk, 
een verondersteld portret van Maria Trip uit 1639, is er sinds 
1897 in bruikleen. [3] Het eveneens vroege Portret van Dominee 
Wtenbogaert staat daarvan enigszins apart. De in alle opzichten 
sterkere portretten die de late Rembrandt in opdracht heeft 
geschilderd ontbreken in het Rijksmuseum helemaal, al komt 
zijn Portret van Burgermeester Six er tegenwoordig zo nu en dan 
logeren. [4] 
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1-2 
Rembrandt van Rijn, 
Portretten van Marten 
Soolmans en Oopjen Coppit, 
1634. 
Amsterdam, Rijksmuseum 
en Parijs, Musée du Louvre 
(aangekocht in 2016)
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De portretten van Marten en Oopjen, die er vast vreemd van 
hadden opgekeken als zij hadden geweten dat zij tegenwoordig 
omwille van de marketing door iedereen bij hun voornaam 
worden genoemd, behoren niet alleen tot het meest ambitieuze 
werk van de jonge Rembrandt maar laten ook iets zien van de 
positie die deze jongelui opeisten door zich ten voeten uit te 
laten portretteren. Dat was elders in Europa een voorrecht 
van de hoogste adel en niet iets voor zo’n jongeman wiens uit 
Antwerpen gevluchte vader zijn geld te danken had aan suiker. 
In 1633 trouwde Marten met een vrouw van stand, nog rijker 
dan hijzelf, en toen het jonge stel zich één jaar later uit liet 
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3 
Rembrandt van Rijn, 
Portret van een vrouw, 
mogelijk Maria Trip, 1639. 
Amsterdam, Rijksmuseum 
(in bruikleen sinds 1897)



schilderen, was zij in verwachting van hun eerste kind. Met 
hun portret schilderde Rembrandt ook de nieuwe wereld die 
hier destijds was ontstaan en waar hij zelf bij wilde horen.  
Dit is de Gouden Eeuw, al hadden wij misschien liever gehad 
dat Rembrandt een wat aansprekender stel had geschilderd, 
want mooie schoenen maken nog geen mooie man.    
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4 
Rembrandt van Rijn, 
Portret van Jan Six, 1654. 
Amsterdam, Collectie Six 



Een bijzonder gebaar 
Dat de Nederlandse overheid de aankoop van het Portret van 
Marten Soolmans voor het Rijksmuseum betaalde, is bijzonder. 
Zij laat zich zelden tot zoiets verleiden en misschien speelde 
voor een enkeling die wist van de hoed en de rand in dit geval 
ook wel, dat de minister hier een handeling met symbolische 
waarde kon verrichten. Want regering en parlement konden 
met dit gebaar laten zien, dat er nu anders over het belang 
van erfgoed wordt gedacht dan toen de portretten van Marten 
en Oopjen in 1878 naar Frankrijk werden verkocht.  

De schilderijen maakten toen nog deel uit van de Collectie 
Van Loon, die in 1873 nog in de bekende reisgids van Baedecker 
stond als één van de beste verzamelingen van zeventiende- 
eeuwse kunst in Amsterdam. Vijf jaar later was die verzameling 
uit Amsterdam verdwenen en aan de familie Rothschild in Parijs 
overgedaan. Het is niet duidelijk of de Van Loons destijds 
hebben geprobeerd de overheid of de stad Amsterdam in de 
aankoop van hun verzameling te interesseren, maar die zou-
den ook vast niet hebben toegeslagen. 

Toen de verzamelaar Van der Hoop in 1854 zijn verzameling 
aan de stad Amsterdam legateerde, was die niet eens bereid  
de daarover verschuldigde successierechten te betalen. Als een 
particulier dat toen niet had gedaan, was onder meer het Joodse 
Bruidje op de veiling beland. En toen Victor de Stuers in 1873 
zijn Holland op zijn smalst publiceerde, viel daarin onder meer 
te lezen dat de overheid zojuist het aankoopbudget van het 
Mauritshuis had geschrapt. Dat was 14 gulden. Voor zover  
bekend betaalde de familie Rothschild vijf jaar later anderhalf 
miljoen gulden voor de Collectie Van Loon, waarvan ongeveer 
de helft voor de portretten van Marten en Oopjen was bedoeld.   

Twee jaar nadat zijn tirade tegen de onverschilligheid ten 
aanzien van het openbaar kunstbezit en de monumentenzorg 
in Nederland was verschenen, werd De Stuers benoemd bij het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken, waar hij zich zou bezig 
houden met Kunst en Wetenschap. Omdat hij besefte dat de 
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5 
Rembrandt van Rijn, 
Landschap met stenen brug, 
ca. 1638. 
Amsterdam, Rijksmuseum 
(aangekocht in 1900)



overheid alleen iets aan kunst zou willen uitgeven als er sprake 
zou zijn van een batig slot, wel te verstaan in baar geld, in guldens 
Nederlandsch courant, en niets zou bijdragen als het alleen maar 
ging om nationalen roem, ontwikkeling der ziel, beschaving der 
zeden en dergelijke mooie zaken meer, ging hij vrijwel meteen op 
zoek naar een manier om particulier geld naar de publieke zaak 
te leiden. Briljant aan zijn idee was, dat publiek en privaat 
daarbij zouden moeten samenwerken. In 1885 ging het door 
de staat gefinancierde Rijksmuseum open, in 1893 kreeg dat 
zijn eerste Vermeer en in 1900 zijn eerste eigen Rembrandt. [5] 
En die schilderijen kwamen daar dankzij de in 1883 opgerichte 
Vereniging Rembrandt, dat wil zeggen: dankzij de steun van 
particulieren. 

In 1907, toen de familie Six het Melkmeisje van Vermeer en 
een aantal andere schilderijen van de hand wilde doen, was 
het een schenking van 200.000 gulden van de Vereniging 
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Rembrandt, die de Tweede Kamer bewoog om de ontbrekende 
550.000 gulden voor die aankoop vrij te maken. Dat was 
toen net zo ongewoon als de bijdrage voor de portretten van 
Marten en Oopjen nu.     

De Rembrandts in het Rijksmuseum
Toen het Rijksmuseum werd geopend, bracht de stad 
Amsterdam haar stedelijk kunstbezit en de collectie van het 
destijds nog afzonderlijk gehuisveste Museum Van der Hoop 
daarin onder. Daardoor konden onder meer Rembrandts 
Nachtwacht en de Staalmeesters, maar ook het Joodse Bruidje en 
Vermeers Brieflezende vrouw in het Rijksmuseum worden opge-
nomen. Tegenwoordig zullen nog maar weinig bezoekers  
beseffen, dat de vier Rembrandts van de stad Amsterdam tot 
1900 de enige Rembrandts in het Rijksmuseum waren, en dat 
Vermeers Straatje pas in 1921 aan het Rijksmuseum is geschon-
ken. Maar onze nationale collectie is jong en zij groeit nog 
steeds. Zelfs waar het om Rembrandt gaat, om nog even bij dat 
voorbeeld te blijven.

Drie van de vier Rembrandts die het Rijksmuseum van de 
stad heeft geleend, zijn typisch stedelijk erfgoed: de Nachtwacht 
komt uit de Doelen, de Staalmeesters uit de Staalhof waar het 
laken werd gekeurd, en het fragment van de Anatomische les van 
Dr Deyman voor het Chirurgijnsgilde werd in 1882 door enkele 
particulieren in Engeland gekocht om naar Amsterdam te 
worden teruggebracht. Het Joodse Bruidje maakte deel uit van 
de collectie Van der Hoop. In 1900 werd het Landschap met de 
stenen brug op een veiling in Londen verworven – met geld van 
de rijksoverheid, van de Vereniging Rembrandt, en van haar 
bestuurslid Abraham Bredius, die deze aankoop persoonlijk 
had bepleit. Het Rijk betaalde 16.000 gulden, de Vereniging 
schonk 10.000, en Bredius zelf gaf de resterende 2000 gulden 
die nodig waren om het schilderij te kunnen kopen. Zo’n con-
structie was precies wat De Stuers voor ogen had gestaan. 
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Het Rijksmuseum heeft nu meer dan twintig onbetwiste 
Rembrandts, waarbij een aantal van de belangrijkste in de  
periode tussen de beide wereldoorlogen zijn verworven of als 
geschenk beloofd, zoals de Jeremia treurend over Jeruzalem, de 
Lezende profetes Anna, de Verloochening van Petrus, de Titus in 
monnikspij en het Zelfportret als apostel Paulus. Wat na 1945 nog 
aan de verzameling Rembrandts ontbrak, waren portretten 
anders dan van de kunstenaar zelf en zijn familie, wellicht 
omdat werk in opdracht minder interessant werd gevonden 
dan wat Rembrandt uit vrije wil had gemaakt. Ook was er in 
Amsterdam nog geen enkel voorbeeld van zijn vroegste werk. 
Daar kwam tussen 1976 en 1979 met drie verrassende aankopen 
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6 
Rembrandt van Rijn, 
Zelfportret, ca. 1628. 
Amsterdam, Rijksmuseum 
(aangekocht in 1977)



verandering in [6], en ook konden er in 1985 en 1992 de twee 
reeds genoemde portretten uit de jaren dertig worden gekocht. 
Dat de meest uitzonderlijke portretten uit die periode, de  
portretten van Marten en Oopjen uit de Collectie Rothschild, 
Frankrijk ooit nog zouden mogen verlaten, had niemand kun-
nen vermoeden. Want in Nederland betekent erfgoed: wat bij 
ons vandaan komt, willen wij graag terug, maar in Frankrijk, 
en ook in Engeland, betekent erfgoed: wat er eenmaal is, moet 
er voor eeuwig blijven.    

 
Vereniging Rembrandt onmisbaar
Het is niet overdreven te zeggen dat de Vereniging Rembrandt 
onmisbaar is geweest bij de verwerving van alle belangrijke 
Rembrandts die het Rijksmuseum heeft gekocht. Ook bij de 
aankoop van zijn Portret van een oude man voor het Mauritshuis 
in 1999 heeft de Vereniging naar vermogen bijgedragen. [7] 
Toen Marten en Oopjen Frankrijk mochten verlaten en voor 
€ 160 miljoen aan het Rijksmuseum werden aangeboden, was 
de Vereniging bereid ook voor die aankoop een symbolische 
bijdrage vrij te maken. Maar nadat het uitreisvisum voor  
de beide schilderijen samen werd ingetrokken en gedeeld  
eigendom onvermijdelijk werd, haakte zij af. 

Gezien de schaarste aan belangrijk werk van Rembrandt  
in particulier bezit en de prijzen die zelfs voor minder aantrek-
kelijke of zwaar gehavende en omstreden schilderijen worden 
gevraagd, zou het wel eens kunnen zijn dat de verzameling 
schilderijen van Rembrandt in het Rijksmuseum en in de 
Collectie Nederland na de aankoop van Marten en Oopjen als 
voltooid moet worden beschouwd – tenzij de politieke situatie 
in de wereld of de museale ethiek ineens zozeer verandert, dat 
er kunst op de markt komt waarvan niemand had gedacht dat 
die ooit nog te koop zou zijn – precies zoals bij Marten en 
Oopjen gebeurde. 
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7 
Rembrandt van Rijn, 
Portret van een oude man, 
1667. 
Den Haag, Mauritshuis 
(aangekocht in 1999)
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Voor wie
De verzameling Rembrandts in het Rijksmuseum is een van de 
meest aansprekende resultaten van zo’n honderd jaar zorgvul-
dig werk aan de vervolmaking van de rijkste verzameling van 
oude Hollandse schilderkunst die er bestaat. Die verzameling 
kan nog altijd beter en scherper en daar wordt ook nu nog aan 
gewerkt. Kenners oordelen daarover en helpen daarbij, en het 
museum zorgt ervoor dat ook de oningewijde bezoeker ervan 
leert en er plezier aan beleeft. Dat plezier kan volstrekt persoon-
lijk zijn en meer kunstzinnig dan wel historisch van aard, en het 
mooie van museumeducatie is, dat een museum zijn publiek 
niet kent, maar wel kan proberen te verrassen. Dus neemt het 
ook wel eens een gok. De presentatie van Marten en Oopjen in de 
tentoonstelling High Society was daar een heel mooi voorbeeld 
van, omdat het de bezoeker liet zien wat het portret ten voeten 
uit door de eeuwen heen in sociale zin heeft betekend. Wat ooit 
het voorrecht van de vorst was, bleek uiteindelijk voor geld te 
koop. Een aristocraat of een patser uit Amsterdam: wie het 
kon betalen, kon aansluiten bij een stoet die eindigde met een 
portret van een society-dokter, een demi-mondaine, en een aan 
lager wal geraakte kunstenaar die met zijn portrettist bevriend 
was. De bijbehorende verhalen over de geportretteerden 
waren spannend en soms ook onthutsend, want geld en macht 
maken niet gelukkig – wat altijd leuk is om te lezen voor wie 
geen van beide heeft. Daar weten de roddelbladen alles van.

Het Rijksmuseum deed wat het kon om Marten en Oopjen 
te veranderen in bekende Nederlanders: ze werden broer en zus 
van de Nachtwacht genoemd en de NRC omschreef het stel als 
fris en fruitig, alsof het ging om een gezond ontbijt. Ook zijn 
Marten en Oopjen nu beschikbaar als poppetjes van playmobil. 
Het is een wonder dat de schilderijen het verdragen, maar ze 
zijn in Amsterdam geland en hebben door hun eerste optredens 
ook de bekendheid gekregen waar zo’n aankoop toe verplicht. 
Of ze als kunstwerken ook iemand hebben geraakt, durf ik zo 
niet te zeggen. 

18



Hoezo geraakt
Wat ik daarnet schreef, dat hoort eigenlijk niet. Maar als dit 
meesterwerken zijn, mogen we dan niet vragen wat ze met ons 
doen? Ik denk eerlijk gezegd van wel. Wat mij bij de kunstvraag 
brengt, die ik dan meteen ook weer moet relativeren. In een 
van zijn laatste teksten staat de Russische schrijver Tsjechow 
stil bij de waarde en het nut van kunst. Hij doet dat speels en 
wijs en geestig en verdedigt de kunst door zijn liefde tot het 
leven te bekennen. Wie meer wil, vraagt teveel. Wijn is zoet, 
smaakt lekker en verkwikt ons. Maar je vindt allicht ergens 
een kleermaker die klaagt dat je er geen vlekken mee kunt  
verwijderen en dat hij niet in plaats van terpentijn kan worden 
gebruikt. Als ik zoiets lees, ben ik alweer verzoend met wat ik 
doe – en ik weet ook dat zowel Rembrandt als Tsjechow mij 
meer dan eens hebben geraakt.

Rembrandt dus, wiens naam de Vereniging Rembrandt 
draagt. Die naam was een idee van Victor de Stuers en het is 
een merk geworden. Een keurmerk zelfs. Commercieel den-
kende mensen hebben wel eens gesuggereerd dat die naam 
zijn beste tijd heeft gehad en dat jonge mensen waarschijnlijk 
denken dat een Vereniging Rembrandt iets oubolligs is. Maar 
een graaiende markt denkt niet aan continuïteit en wil ook 
niets horen over de dood en wat er overblijft. En misschien 
heeft de betere kunst en het verzamelen van kunst daar nu juist 
wel iets mee te maken. 

Portretten, niet van Marten en Oopjen
Portretten brengen de afwezigen dichtbij en houden de  
herinnering aan de doden levend. Dat is hun oorspronkelijke 
taak en dat verklaart ook waarom aan het portret vroeger 
weinig of geen kunstwaarde werd toegekend en waarom het 
pas laat door verzamelaars werd opgemerkt. Ik wil de foto 
van uw ouders niet. Alleen de grote figuurschilders, die de 

19





verhalen uit de bijbel en de oudheid wisten te verbeelden en 
daarom konden omgaan met karakterisering en expressie, 
zoals Titiaan of Rembrandt, maakten portretten die van begin 
af aan ook als autonome kunstwerken werden beschouwd en 
na het overlijden van de voorgestelde als zodanig werden  
verzameld. Die grote kunstenaars zelf beleden juist vaak hun 
weerzin tegen het schilderen van portretten in opdracht, omdat 
het hun fantasie aan banden legde. Het portret maakt de  
kunstenaar tot slaaf van zijn model. Want het moet nog lijken 
ook, en de juwelen van mevrouw moeten goed te zien zijn,  
en de representatie vraagt om een bepaalde houding waarover 
geen discussie mogelijk is. Daar sta je dan, en jij bent 
Rembrandt.

Bij Rembrandts latere werk, zoals zijn Portret van een oude 
man, zou je haast denken dat de voorgestelde wist dat hij een 
schilder had gekozen, die zijn indruk van karakter en persoon-
lijkheid zou laten prevaleren boven conventies en goede ma-
nieren – maar ook dat er zo een portret zou ontstaan dat leek 
te leven en dat een kunstwerk was bovendien. En dat leven 
zat hem ook toen al niet in een knap geschilderde moedervlek 
of in de nauwkeurige reproductie van een kostbare kraag. Blik 
en houding zijn belangrijk, en de kleding moet vooral niet te 
snel dateren. De mode van gisteren is ridicuul.  

In de negentiende eeuw verliezen de vertellingen uit de  
bijbel en de oudheid aan terrein, en herkennen kunstenaars 
het portret als één van de genres waar men misschien nog wel 
iets mee vertellen kan. Uiteraard moet het model dan worden 
gekozen op grond van wat de kunstenaar erin ziet en niet op 
grond van zijn portemonnee. Van Gogh werd zo getroffen 
door het Zelfportret van Carel Fabritius in Museum Boijmans, 
dat het hem een leven lang tot voorbeeld heeft gediend. [8] 
Voor Van Gogh behoorde dat schilderij tot een heel bijzondere 
categorie, waarin het portret van een mens iets onzegbaar stralends 
en troostends krijgt. Zulke schilderijen wilde hij zelf ook graag 
maken. Hier werd dus iemand geraakt in het museum, geraakt 
door de uitdrukking van de kop van een ander, die al meer dan 
tweehonderd jaar eerder was overleden. En Van Gogh op zijn 
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8 
Carel Fabritius, 
Zelfportret, ca. 1645. 
Rotterdam, Museum 
Boijmans Van Beuningen 
(legaat F.J.O. Boijmans, 
1847)



beurt leerde inderdaad zo te schilderen, dat wij ons nu nog 
kunnen voorstellen hoe de jonge Armand Roulin zich moet 
hebben gevoeld toen hij zeventien jaar oud was. [9] Menige 
jongen van die leeftijd zal zich in dat portret herkennen, en 
menige man zal zich herinneren hoe het was om een puber te 
zijn als hij die jongen uit 1888 ziet. Waarom verzamelen wij 
nog?  
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9 
Vincent van Gogh, 
Portret van Armand Roulin, 
1888. 
Rotterdam, Museum 
Boijmans Van Beuningen 
(verworven met de 
Collectie D.G. Van 
Beuningen, 1958)





Munch en Felix Auerbach
In 2017 kocht het Van Gogh Museum met steun van de 
Vereniging Rembrandt het Portret van Felix Auerbach door 
Edvard Munch. Het is het tweede schilderij van Munch in een 
Nederlands museum en een werk dat laat zien hoe Munchs 
kunst voortbouwt op wat Van Gogh had nagelaten: het gaat niet 
om de nauwkeurigheid van de afbeelding, maar om de indruk 
die het model op de kunstenaar heeft gemaakt. Wat uit een 
portret moest spreken, om Van Gogh nog maar eens te citeren, 
was de ziel van het model. In Munchs portret van Auerbach 
heeft die ambitie geleid tot een nog altijd voelbare spanning 
tussen de uitdrukking van het gezicht, met die ogen die alles 
al hebben gezien, en de pose van een man van de wereld, 
goed in het pak gestoken en voorzien van horlogeketting en 
sigaar. [10]

Auerbach was een interessante man, die al jong werd  
benoemd tot hoogleraar in de theoretische fysica aan de  
universiteit van Jena en een leven lang geïnteresseerd was in 
de ontwikkeling van de eigentijdse kunst en muziek. Op zijn 
vijftigste, in 1906, liet hij zich door Munch portretteren, en  
op zijn zeventigste betrok hij het huis dat Walter Gropius, de  
oprichter van het Bauhaus, voor hem had ontworpen. Een 
maand na de benoeming van Hitler tot Rijkskanselier, maakten 
Auerbach en zijn vrouw, beiden joods, een eind aan hun leven. 
Auerbach was toen 76 en bijna vijftig jaar getrouwd. Hij liet 
een briefje achter, waarin hij schreef dat hij en zijn vrouw elkaar 
gelukkig hadden gemaakt en met vreugde in hun hart het aardse 
leven hadden verlaten.

De geschiedenis van zo’n leven maakt van Munchs portret 
geen beter of slechter schilderij. Maar enige kennis van de  
geschiedenis van de geportretteerde en zijn tijd kan bij de  
bezichtiging geen kwaad. En zoals Marten en Oopjen op hun 
manier de Gouden Eeuw representeren, vertelt Auerbach de 
geschiedenis van de geassimileerde jood in Duitsland, nu al-
weer bijna honderd jaar geleden. Ooit werd mij gevraagd in 
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10 
Edvard Munch, 
Portret van Felix Auerbach, 
1906. 
Amsterdam, Van Gogh 
Museum (aangekocht  
in 2017)
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het kader van het Utrechtse Studium Generale te spreken over 
de vraag of kennis leidde tot meer kunstgenot. Ik dacht van 
wel, al kun je ook van een aria uit de Mattheüs Passion genieten 
zonder te weten welke tekst Bach daar op muziek heeft gezet 
of onder de indruk raken van Rembrandts Saul en David zonder 
te weten wie daar huilt en wie die jongen is, die zo ernstig voor 
hem musiceert. Maar Bach en Rembrandt werkten wel vanuit 
een verhaal, en wie dat verhaal kent, en dankzij hen wellicht 
beter leert verstaan, heeft denk ik veel gewonnen. Ook kennis 
van het individuele verhaal bij een portret kan denk ik een 
zekere meerwaarde geven. 

De grotere verhalen
Het verhaal van Auerbach is er één, maar de belangrijkste 
kunst uit het westen was vroeger gewijd aan verhalen die wer-
den gedeeld. Die kennis van oudheid en bijbel is inmiddels 
grotendeels verdwenen. Ook de kunst om ons, anders dan de 
verteller of de cineast, in één beeld, dat wil zeggen: in één 
oogopslag, te laten zien van welk verhaal wij getuige zijn, heeft 
daar flink onder geleden. Het algemene zal nu eerder worden 
herkend in het individuele, en ik denk zelfs dat de toegenomen 
aandacht voor portretten daar misschien iets mee te maken 
heeft. Het portret gold vroeger als saai, maar nu biedt juist dat 
individuele een kans op herkenning, zelfs als de voorgestelde 
zijn naam is kwijtgeraakt, of als de kunstenaar ons deelgenoot 
maakt van een heel bijzondere ervaring of een heel specifiek 
gevoel.

Dat er aan kunst zoveel valt te beleven, en telkens wat anders 
ook, en dat kunstenaars nog altijd kunst maken die de moeite 
waard is, is dat trouwens geen goed argument om door te gaan 
met verzamelen? Een collectie vervolmaken is één ding, maar 
iets laten zien dat gisteren nog niet bestond, is dat niet ook een 
goed idee? En is het niet ook van belang te laten zien wat mis-
schien vroeger niet werd opgemerkt of opzettelijk genegeerd? 

26



Voor wie zich daarvan eenmaal bewust wordt, is de Collectie 
Nederland nog helemaal niet af – al zouden musea inderdaad 
meer aankopen van betekenis en minder boodschappen moeten 
doen. Want een museum dat pocht op meer dan 400 aankopen 
per jaar heeft een probleem, al was het maar van opslagruimte. 

Nieuwe kunst, nog maar net gemaakt
De kooi van Louise Bourgeois, gemaakt toen de kunstenares al 
in de negentig was, is een beeld dat niemand denk ik snel ver-
geet. [11] Het is even sterk als macaber, en het lijkt mij duidelijk 
dat de kunstenaar ons hier een blik gunt in een herinnering 
die zij heeft vastgehouden. Wij worden getuige van iets dat  
zij heeft gevoeld en dat zo bij haar is teruggekomen. En door 
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het te verbeelden, kan zij het aan ons laten zien. Hoe langer  
je naar haar cel kijkt, hoe concreter haar ervaring wordt. 

De foto van het vliegveld in Frankfurt door Gursky doet 
iets geheel anders, en deelt een ervaring die iedereen herkent 
die wel eens op zo’n vliegveld was. [12] Het is krankzinnig  
wat wij daar zien en het is net echt. Maar het is ook kunst, en 
daarom helemaal niet echt. Wij herkennen Gursky’s gemani-
puleerde foto als een beeld dat klopt, maar in werkelijkheid 
zouden we die vertrekhal nooit zo kunnen zien. De fotograaf 
bedriegt ons met het perspectief en levert een beeld dat overal 
even scherp is, precies zoals de schilders van weleer. Hij 
monteert een voorstelling die wij geneigd zijn te vertrouwen 



alsof die in werkelijkheid zo is gezien en suggereert zo een  
ervaring die wij meteen herkennen. 

En wat te denken van de magiër Byars, die omwille van de 
verbeelding wilde leven, met zijn brieven op papyrusblad en 
brieven op zilverpapier en brieven van vele meters lang? Hij 
deed van alles om te kunnen zijn zonder te zijn en om van niets 
iets te maken dat voorbij zou zijn zodra het was gedaan. [13] 
Maar de handel ruikt altijd zijn kans, en het is nog geen enkele 
kunstenaar gelukt zich aan de markt te onttrekken. En die 
markt bestaat, omdat de aandrang tot verzamelen zo goed als 
instinctief is. Ook de Collectie Nederland is nog niet af, want 
niemand denkt toch dat de kunst is overleden? 
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Er wordt ook nu nog kunst gemaakt, die het waard is in onze 
musea te worden opgenomen, al is de keuze moeilijk en al is 
de Vereniging Rembrandt bij haar steunverlening traditioneel 
voorzichtig als het gaat om levende meesters. Bij de oude kunst 
hebben opeenvolgende generaties gewerkt aan het schiften 
van wat wij nu de canon noemen, bij de jongere kunst is dat 
proces nog volop aan de gang. Wat nu mainstream heet, kan 
morgen alsnog een backwater blijken, en nergens is de markt 
zo wispelturig en verhit als in de eigentijdse kunst. En op die 
markt wordt heel veel geld besteed, want het vele jonge geld 
wil meestal ook graag jonge kunst – al was het maar om te 
laten zien dat het van nu en niet van gisteren is. 

Dat wil overigens niet zeggen dat je niet van de geschoolde 
liefhebbers op dat gebied mag vragen dat zij kleur bekennen 
en de vlag helpen hijsen voor wat zij denken dat er ook morgen 
nog toe zal doen. Belangrijke kunstenaars van de vorige  
generatie voelen vaak heel goed aan welke jongere collega’s 
interessante dingen maken, handelaren en vooruitstrevende 
verzamelaars laten zich door hen informeren, en critici dragen 
aan de meningsvorming bij door te enthousiasmeren voor wat 
zij hebben gezien en te vertellen over wat hen heeft getroffen. 
Toch kan het gebeuren dat de instellingen, eenmaal overtuigd 
door al die verschillende partijen, een bepaalde kunstenaar 
verzamelen die later niet meer overtuigt en over wie ons oor-
deel sterk verandert. Wat in de eigen tijd belangrijk was of leek, 
verdwijnt dan uit de belangstelling en belandt in het depot. 
Kennelijk werd er iets aan die kunst beleefd, wat wij niet meer 
zien en begrijpen of werd er in een theorie geloofd, waar een 
volgende generatie alleen nog maar om kan lachen. Zelfs  
dan is het trouwens nog niet per se voorbij, want wat ooit 
mainstream was en in de marge belandde, kan ook weer worden 
herontdekt. Of er kan ineens iets opvallen en inspirerend 
blijken, dat nog helemaal niet was gezien of opgemerkt. Smaak 
en inzicht kunnen veranderen en onze kennis groeit. Het zou 
kortzichtig zijn dat te ontkennen.
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Veranderd inzicht, veranderende smaak



Smaak
Weinig schilders hadden in de late negentiende eeuw zoveel 
succes als Laurens Alma-Tadema, de Fries die in 1870 naar 
Londen verhuisde. Hij had dat succes met voorstellingen uit 
de klassieke oudheid, die niet heroïsch van karakter waren en 
geen bekende verhalen uitbeeldden, maar integendeel iets uit 
het dagelijks leven lieten zien – maar dan wel uitgebeeld door 



mooie mensen, in mooie gewaden, in een mooie omgeving, 
liefst onder een stralend blauwe hemel. Zijn werk is altijd zoet 
en glad geschilderd en meestal broeit er ook wel iets van erotiek. 
Alma-Tadema was in de zeventig toen hij stierf in 1912. Zijn 
leeftijdgenoot Manet was toen al een jaar of dertig dood, de 
wat jongere Van Gogh al meer dan twintig. De kunst van 
Alma-Tadema deed er niet meer toe. 

In 1960 bleek het in Londen niet mogelijk een van zijn meest 
ambitieuze schilderijen voor 2500 gulden te verkopen; in 2010 
werd datzelfde schilderij er voor € 27 miljoen geveild. Inmiddels 
was er geen bezwaar meer tegen werk dat knap en glad gemaakt 
was en erotische zoetigheid mocht ook. Het was de huisstijl 
van Jeff Koons. In 1960 zou de Vereniging Rembrandt waar-
schijnlijk geen steun hebben verleend aan de aankoop van 
Alma-Tadema’s Entrance to the theatre, gesteld dat er al een  
museum was geweest dat zo’n werk had willen hebben. [14] 
Zulke kunst herinnerde teveel aan Hollywood en wat uit 
Hollywood kwam, gold als kitsch. Maar in 2015 hielp de 
Vereniging Rembrandt om zijn Entrance to the theatre voor het 
Fries Museum te verwerven en is Friesland trots op zijn meest 
bekende schilder ooit. 

Bewijst dit nu dat de waarde van kunst berust op wat de gek 
ervoor geeft en dat smaak wordt geregeerd door willekeur, of 
dat het beeld van de negentiende-eeuwse kunst inmiddels niet 
meer wordt vastgesteld volgens één enkele partijlijn, maar  
in al haar complexiteit mag worden getoond? En dat wij nu 
misschien pas begrijpen wat het werk van Manet in zijn eigen 
tijd heeft betekend, omdat wij ook mogen zien wie destijds de 
grote sterren waren? Zodat kunst ook als de geschiedenis van de 
kunst kan worden begrepen en wij zowel de radicaliteit van 
Manet als de meer aangepaste kwaliteiten van Alma-Tadema 
leren zien? Want in zijn soort is hij heel goed, die Tadema, 
zoals een beetje zien en vergelijken leert.   
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Inzicht
Smaak is een soort inzicht dat ons beeld van de kunst beïn-
vloedt en ons oordeel kan veranderen. Kunst en techniek  
verzetten de bakens en daardoor komt ook wat er al eerder 
was vaak weer anders uit te zien. Maar in tegenstelling tot het 
bekende gezegde, valt er wel degelijk over smaak te twisten  
en berust smaak ook niet op onbegrijpelijke willekeur. Het is 
goed mogelijk van heel verschillende zaken te gaan houden, 
al is het inderdaad gemakkelijker binnen de conventies van  
de eigen groep te blijven en nooit toe te geven dat wat is aan-
geleerd misschien wel nooit in jezelf tot leven kwam. Wat dat 
betreft is de directe schoonheidservaring bij het zien van iets 
wat iemand werkelijk raakt, meer waard dan het volgen van 
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het vlaggetje om bij het werk te komen dat volgens de reisgids 
van belang is. De Nachtwacht zoeken in het Rijksmuseum is 
heel iets anders dan als kind op een excursie van school te 
blijven staan voor een Salomon van Ruysdael en daar voor het 
eerst de schoonheid van het Hollandse landschap te ervaren. 
De student die dit ooit was overkomen, had het platte Hollandse 
landschap altijd saai gevonden, want zij was de eerste jaren van 
haar leven opgegroeid in een ander land met mooie heuvels 
en rivieren, waar zij zich aan had gehecht. En toen liet die  
zeventiende-eeuwse schilder haar iets van die overweldigende 
Hollandse luchten zien, boven een rivier waarlangs alleen maar 
een paar bomen stonden. Gelukkig praatte niemand door dat 
geluksmoment heen. Een schilderij van bijna vierhonderd jaar 
geleden, inmiddels in Washington, dat een kind van nu kon 
raken. En troosten. Ja, ook dat nog. [15]  

Ik dwaal af, want ik had het over de smaak die verandert 
met de tijd, net als wij, en hoe wij iets kunnen verliezen en op-
nieuw – en anders – kunnen leren zien, zoals in het geval van 
Alma-Tadema. Ook ons inzicht in de geschiedenis verandert 
regelmatig als een bepaald beeld van het verleden is uitge-
werkt. Nationale schilderscholen, die werkten binnen de ne-
gentiende-eeuwse grenzen van staten die nog niet bestonden 
toen de bijbehorende schilderijen werden gemaakt: kunnen 
wij daar eigenlijk nog iets mee? En wat is eigenlijk een schil-
derschool? Is dat een atelier van een invloedrijke leraar, zoals 
Abraham Bloemaert, die meer dan één generatie Utrechtse 
schilders heeft opgeleid, of is het een stedelijke traditie, waar 
een bepaalde achtergrond in doorklinkt, zoals in de sterk in-
novatieve schilderkunst die aan het begin van de zeventiende 
eeuw in Haarlem werd gemaakt? Of is een schilderschool naar 
vorm en inhoud een afspiegeling van de samenleving waaruit 
zij is voortgekomen – katholiek en elitair, zoals in het zeven-
tiende-eeuwse Vlaanderen, of calvinistisch en burgerlijk, zoals 
in de steden van het zeventiende-eeuwse Holland? En hoe 
zou dat nu dan zijn? Bestaat er nu nog een uitgesproken 
Hollandse kunst?
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Cultuurhistorische betekenis 
Als de geschiedenis haar werk goed doet en een bepaalde  
opvatting tot in het meest elementaire onderwijs is ingedaald, 
zoals die van het zeventiende-eeuwse Holland als een burger-
lijk en calvinistisch land, wordt daar na verloop van tijd ook 
weer aan gekrabd. Maar wat niet paste bij dat ingesleten beeld, 
is dan vaak ondergronds gegaan, ook in het museum. Als er 
een Hollandse schilderschool is, dan moeten die Hollanders 
immers op hun eigen manier hun eigen land en tijd hebben 
geschilderd, en als zij dat niet deden, dan waren ze niet goed 
en horen ze niet in ons museum thuis. De internationale hof-
kunst die de Oranjes graag om zich heen hadden, dat was dus 
meer iets voor in het depot. [16]  En van de hardnekkigheid 
van het katholicisme in Holland wilden wij ook niets weten en 
kunstenaars die naar het buitenland waren getrokken deden 
alleen maar mee als zij bij nader inzien toch nog voor de 
Hollandse zaak konden worden ingezet.

En inderdaad, een altaarstuk van Abraham Bloemaert, groot 
en kleurrijk, past ook niet in een museum voor Hollandse 
kunst, als wij daar vooral de lege kerken van Pieter Saenredam 
verwachten. [17] En als op dat altaarstuk van Bloemaert boven-
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dien te zien is, hoe de vier westerse kerkvaders spreken over 
de eucharistie en het wonder van de transsubstantiatie in de 
katholieke eredienst, waarbij hostie en wijn geacht worden  
te veranderen in het lichaam en bloed van Christus, dan past 
zo’n schilderij nog minder bij ons beeld van een protestantse 
republiek. 

Hoc est corpus meum, dit is mijn lichaam, zegt de priester  
tijdens dit ritueel. De protestanten hekelden dat als achterlijk 
bijgeloof en maakten daar hocus pocus van. Dat altaarstuk  
van Bloemaert is dus bij uitstek een beeld voor de strijdende 
katholieke kerk, gemaakt door een kunstenaar in Utrecht, die 
katholiek kon blijven en naar believen opdrachten uitvoeren 
voor de groep waar hij bij hoorde. In zijn huis werd de mis  
gevierd en zijn zuster was een non in Den Bosch. Gedoogbeleid, 
zou dat nu heten. De reden voor de Vereniging Rembrandt om 
dat altaarstuk van Bloemaert een paar jaar geleden te helpen 
kopen, was dan ook vooral, dat zelfs één zo’n schilderij een 
geweldig instrument kan zijn om het vertekende beeld van  
de Hollandse geschiedenis bij te stellen. Het werd gekocht  
in 2010, op een veiling in Londen, en het was niet duur, want 
er is geen particuliere markt voor dat soort kunst en er zijn 
ook maar weinig musea die kunst kopen om redenen van  
cultuurhistorie, zoals Museum Catharijne convent in Utrecht 
doet. Die Bloemaert is echt een verrijking van de Collectie 
Nederland.

Eigen en vreemd 
De Collectie Nederland is dus niet af, zoveel mag duidelijk 
zijn. Er wordt nog altijd kunst gemaakt die ertoe doet, smaak 
kan veranderen en ook ons geschiedbeeld kan om herziening 
vragen. Op het ogenblik zijn wij nogal met Holland bezig: de 
politiek wil kamerbreed dat iedereen het volkslied leert en de 
musea zijn verrassend vaak met erfgoed bezig. Ook regionaal 
en stedelijk moet alles terug naar huis. Van Gogh moet naar 
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Noord Brabant, De Stijl en COBRA moeten als Hollandse moderne 
kunst een plek zien te krijgen in het Rijksmuseum. Maar Van 
Gogh werd pas in Frankrijk een kunstenaar van belang en 
voor Mondriaan bleek zelfs Europa nog te klein. Karel Appel 
beleefde zijn beste jaren in Parijs en Willem de Kooning ging 
naar New York nog voor hij goed en wel met schilderen was 
begonnen. 

Ook vroeger was de kunst trouwens een internationale 
zaak en als de kunstenaars niet reisden, deed hun werk dat wel. 
Kunste naars gingen naar Italië om de kunst van de klassieke 
oudheid te bekijken en werden er verliefd op het zuidelijke land-
schap. De eerste conservator van de oudheden in het Vati caan 
was Jan van Scorel, die in Alkmaar was geboren en al in Venetië 
en Jerusalem was geweest voordat hij naar Rome kwam. [18] 
Uitein delijk vestigde hij zich in Utrecht en introduceerde er 
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de kunst van de Renaissance. De Italianen kregen later juist een 
zwak voor de landschappen en stillevens uit de Lage Landen. 
Paul Bril werd er beroemd. [19] 

Wil men Hollandse kunst met een Hollands karakter, dan  
is Scorel met zijn op Italië georiënteerde stijl daar geen goed 
voorbeeld van en Bril met zijn verzonnen landschappen even-
min. Zulke kunstenaars zijn dan ook lang uit ons nationale 
overzicht geweerd, net als de Hollandse beeldhouwers die 
moesten emigreren om aan werk te komen. Adriaen de Vries, 
die in 1556 in Den Haag werd geboren, was in 1581 in Florence 
en maakte zijn belangrijkste werk in Praag. Zijn eerste onderwijs 
kreeg hij waarschijnlijk bij Van Tetrode, een andere Hollander, 
die in 1568 uit Italië naar Holland was teruggekeerd om er een 
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nieuw hoofdaltaar voor de Oude Kerk in Delft te maken. 
Dat werd in 1573 alweer gesloopt, toen de kerk voor de tweede 
maal door de calvinisten van haar beelden werd ontdaan. 
Tetrode was toen zelf alweer vertrokken. 

Besef van tijd: wie de lijfelijke aanwezigheid van Christus 
in de hostie ontkende, kon onder het katholieke regime in het 
zuiden nog levend worden verbrand. En in het noorden sloegen 
de calvinisten de kerkelijke kunst kapot. Het kan geen kwaad 
daar zo nu en dan bij stil te staan, wanneer wij ons verbazen 
over het gedrag van radicale islamieten.   

De meeste steun ooit 
Ter zake: de Hollandse beeldhouwkunst – voor zover iets  
tenminste Hollands kan worden genoemd als de maker in 
Holland is geboren maar altijd elders heeft gewerkt – overleefde 
dus in ballingschap. De grootste ster onder die ballingen, die 
niet alleen De Vries heette maar zijn werk ook nog eens met 
Adrianus Fries Hagiensis signeerde, dat wil zeggen met de  
toevoeging de Fries uit Den Haag, was tot voor kort in het 
Rijksmuseum alleen maar met één klein reliëf en – sinds 1977 
– een groot werk in bruikleen uit Stockholm vertegenwoordigd. 
Dat tekort ging vermoedelijk al knagen, toen De Vries in 1955 
als een sleutelfiguur met zestien aan hem toegeschreven werken 
in het Rijksmuseum was te zien op de tentoonstelling De Triomf 
van het Maniërisme – niet toevallig de eerste tentoonstelling van 
de Raad van Europa, gewijd aan een volstrekt internationale 
stijl. Zo kort na de Tweede Wereld Oorlog was er dringend 
behoefte aan een evenement, waaraan alle landen samen mee 
konden doen. Tweemaal probeerde het Rijksmuseum daarna een 
beeld van De Vries te verwerven, maar de eerste keer haakte de 
verkoper af en de tweede keer, in 1989, werd het museum op 
de veiling overboden. Heel eervol trouwens: dat beeld staat 
nu in het J. Paul Getty Museum in Los Angeles.

Het werk van De Vries is zeldzaam en voor het overgrote 
deel in museaal bezit, dus toen er in 2010 een onbekend 
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beeld van hem in Oostenrijk werd ontdekt dat in Londen zou 
worden geveild, was de opwinding groot. [20] Het Rijksmuseum 
maakte zich al op om te bieden, maar het beeld moest in 2011 
uit Londen worden teruggestuurd naar Oostenrijk, omdat  
de export niet correct was verlopen. In 2014 kwam het beeld 
alsnog op de veiling en sloeg het museum toe. Van de € 22,5 
miljoen die voor het winnende bod nodig waren, schonk de 
Vereniging Rembrandt, met steun van het bij haar onderge-
brachte Nationaal Fonds Kunstbezit, € 9 miljoen. Zoveel had 
zij nog nooit aan enige aankoop bijgedragen en dat kan ook 
maar een enkele keer. Maar zo’n ongewoon gebaar brengt ook 
ongewoon enthousiasme teweeg. Dat zoiets nog kan! Een van 
de leden van de Vereniging Rembrandt schreef blij hoe trots 
en ontroerd hij was geweest toen hij van de aankoop had  
gehoord, en jullie maken het mogelijk, hiervoor is de Vereniging 
Rembrandt opgericht.

Minder kan ook
Die man had gelijk, maar het mooie is, dat er ook meer be-
scheiden wonderen bestaan. En ook bij die wonderen komt 
het aan op kennis, een snelle beslissing en geluk. Verzamelen 
is deels beleid uitvoeren, de Munch zoeken die voor het Van 
Gogh Museum de beste is. Maar het is ook: kansen grijpen en 
toeslaan als een onverwachte gelegenheid zich voordoet. Bij 
De Vries moest snel worden toegeslagen, maar ook de meest 
bescheiden aankoop die in de afgelopen tien jaar is gesteund, 
kan met recht een meesterwerk worden genoemd. Hij kostte 
maar € 1500, waarvan de Vereniging Rembrandt er 750 voor 
haar rekening nam. 

Het verhaal rond die aankoop is bijna nog mooier dan het 
verhaal rond de Adriaen de Vries die vergeten op de binnen-
plaats van een kasteel in Oostenrijk stond, want de karaf  
die Copier in opdracht van de Glasfabriek Leerdam en Gero 
maakte, werd aangeboden op marktplaats.nl. Daar kwamen zo 
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verrassend veel biedingen binnen, dat de eigenaar, die het 
stuk ooit voor vijf gulden in een uitverkoop had gekocht, haar 
licht opstak bij het Glasmuseum in Leerdam – waar men het 
zeldzame stuk herkende en heel graag wilde hebben. [21] 
Geen van de dertig geproduceerde exemplaren van de karaf 
was tot nu toe teruggevonden. De eigenaar nam hem terug 
van marktplaats.nl, het stuk werd getaxeerd en voor € 1500 aan 
het museum aangeboden. Maar dat had geen € 1500 in kas. 
Zelden was steun verlenen leuker.

De likeurkaraf van Copier was een luxeproduct, dat na bijna 
negentig jaar nog net zo fris oogt als toen het werd gemaakt. 
Voor eenvoud als stijl valt veel te zeggen. En misschien is glas 
dat in zijn waarde wordt gelaten, dat wil zeggen: niet gedeco-
reerd en niet geslepen ook wel het mooiste materiaal dat er 
bestaat – al kan ook een geraffineerde decoratie veel plezier 
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verschaffen. Een laat zeventiende-eeuws Venetiaans glazen 
bordje is versierd met een kanten kleedje. Dat lijkt erop te  
liggen, maar is er met een diamantnaald in gegraveerd. [22] 
Zelfs de knoopjes die de bloem- en bladmotieven van het 
kleedje met elkaar verbinden zijn nauwkeurig nagebootst. Dit 
is kunstnijverheid als amusement voor kenners. Copiers karaf 
was ook een kostbaarheid maar zij is strenger. En de fabriek 
waarvoor hij haar ontwierp, werd geleid door een man die 
vond dat ook het meest bescheiden huishouden over mooie 
spullen zou moeten kunnen beschikken. Vandaar Copiers  
nog altijd leverbare gildeglas. De democratisering van de 
schoonheid. Zes stuks voor een tientje. 
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Venetiaans,  
Glazen bord met  
naaldkantdecoratie,  
ca. 1685-1700.  
Den Haag, Gemeente-
museum (aangekocht 
in 2015)



Kunstnijverheid en vormgeving
Veel musea hebben grote verzamelingen kunstnijverheid, 
waar van maar weinig is te zien. De verzameling stoelen van het 
Stedelijk Museum is bijzonder, maar in haar geheel opgesteld, 
zou zij op de lachspieren werken. De verzameling bodemvond-
sten in Museum Boijmans Van Beuningen is een feest voor het 
oog als men er de tijd voor neemt – bij de gratie van het feit dat 
er maar een fractie van wordt getoond. Niet voor niets heeft het 
Rijksmuseum een aantal topstukken uit haar enorme verzame-
ling kunstnijverheid tussen de schilderijen en de beelden op-
gesteld en wordt een keuze uit de rest aangeboden in een soort 
proeverij onder de noemer special collections. Wie als verzamelaar 
of onderzoeker graag meer van de wereldvermaarde deelcollec-
ties Meissen porselein of Delfts blauw zou willen zien, moet een 
afspraak maken. Die verzamelingen zijn voor studiedoeleinden 
onmisbaar, maar de eis dat ze volledig te zien zouden moeten 
zijn is dwaas. Een woordenboek is bedoeld om iets in op te 
zoeken en niet om achter elkaar te lezen. Dat veel musea ook 
een soort visueel archief beheren is alleen maar billijk.

De voorwerpen van kunstnijverheid en vormgeving die  
met steun van de Vereniging Rembrandt worden gekocht, zijn 
bij uitstek wel bedoeld om in een vaste opstelling te worden 
gezien. Ze zijn vaak ook zeer kostbaar en bovengemiddeld 
van kwaliteit of heel bijzonder om hun verhaal. Zo steunde  
de Vereniging Rembrandt de aankoop van een keuze die vier 
musea samen uit de verzameling zilver van Annelies Krekel 
maakten [23] en hielp zij een ontwerp voor een industrieel te 
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Jan Eisenloeffel  
(ontwerp), Melkkan, 1902. 
Assen, Drents Museum 
(aangekocht in 2017)



produceren stoel van Rietveld te verwerven. Dat brutale ding 
is door zijn ronde vormen in gebogen metaal heel anders dan 
men wellicht van hem zou hebben verwacht en laat een Rietveld 
zien die zich na 1945 op een nieuwe wereld en een andere  
manier van werken oriënteert. [24] 
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Gerrit Rietveld (ontwerp), 
Prototype Lage stoel, 
ca. 1946-50/52. 
Utrecht, Centraal Museum 
(aangekocht in 2013)
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Alles moet naar huis
Die stoel van Rietveld werd in New York gekocht om te worden 
teruggebracht naar Utrecht, waar Rietveld een leven lang 
heeft gewerkt. Zilver wordt ook vaak gekocht om het verhaal 
van de stad te vertellen, zoals de in Franse stijl gedecoreerde 
verguld zilveren theebus uit Harlingen, die voor het plaatselijke 
museum werd verworven. [25] Toen die bus gemaakt werd, 
was thee nog zo kostbaar, dat hij ook in een kostbaarheid 
werd opgeborgen om te worden beschermd tegen de invloed 
van licht en lucht die anders zijn geur en smaak zouden doen  
verdwijnen. Theezakjes, laat staan thee uit een automaat:  
onze voorouders zouden er – terecht – van hebben gegruwd. 
Rietveld terug naar Utrecht, zilver uit Harlingen terug naar 
huis. 

25 
Sijbren Pieters Sonnema, 
Theebus, 1736. 
Harlingen, Hannemahuis 
(aangekocht in 2010, 
in bruikleen van de 
Ottema-Kingma Stichting)



Hier speelt zowel nostalgie als trots een rol. De kosmopoliet 
Van Doesburg woonde en werkte in Leiden toen hij het tijd-
schrift De Stijl begon uit te geven en Museum De Lakenhal 
wilde graag één exemplarisch werk van hem kunnen tonen. [26] 
Het stuk is geschilderd in Parijs en werd verkocht aan een 
Amerikaanse verzamelaar. De Lakenhal verwierf het op een 
veiling in Londen. Maar het kwam thuis – al was het nooit eerder 
in Nederland geweest. Zo fier is Leiden op Van Doesburg en 
zo graag wilde het laten zien dat het een kleine eeuw geleden 
zijn partijtje meeblies in het orkest van de moderne kunst. 
Zulke trots is zo oud als ons kunstbegrip. We kennen het al 
uit de klassieke oudheid: zeven steden vochten over de vraag 
waar de legendarische Homerus was geboren, en de roem van 
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Theo van Doesburg,  
Contra-compositie VII, 
1924. Leiden, Museum 
De Lakenhal (aangekocht 
in 2017)





Knidos berustte op een beeld van Praxiteles. Leiden pocht op 
Rembrandt en Nuenen op van Gogh. Dat houdt de moed erin 
en het is waar: Rembrandt en Van Gogh betekenen nu eenmaal 
meer in de wereld dan de dappere Leidse burgermeester Van 
der Werff of de geleerde Boerhave, en van Nuenen zou geen 
mens buiten Brabant ooit hebben gehoord als Van Goghs wieg 
daar niet had gestaan.

Een van de meest bijzondere aankopen die het Rijksmuseum 
de afgelopen jaren heeft gedaan, was de Japanse lakkist, die 
op een kleine veiling in Frankrijk voor € 7,3 miljoen werd  
verworven. [27] Zulke spectaculair gedecoreerde objecten zijn 
heel zeldzaam en werden al in de zeventiende eeuw door een 
Japans exportverbod getroffen. Maar deze kist behoort tot 
een kleine partij lakwerk die in 1643 nog door de VOC naar 
Amsterdam kon worden gebracht. Hoewel op bestelling voor 
de westerse markt gemaakt was verkoop daar kennelijk moei-
lijker dan gedacht, want het kostbare stuk werd pas in 1658 
geleverd aan kardinaal Mazarin, een van de belangrijkste  
adviseurs van Koning Lodewijk XIV en een van de grootste 
kunstverzamelaars ooit. De kist behield lang haar reputatie, 
maar werd na een veiling in 1941 uit het oog verloren en toen 
zij in 2013 weer te voorschijn kwam, maakte zij deel uit van de 
boedel van een employé van Shell, die er zijn drankflessen in 
bewaarde. Ook de man die de kist mocht veilen, wist aanvan-
kelijk niet wat hij in handen had gekregen. Het Rijksmuseum 
was echter een van de musea die goed op internet hadden  
gekeken en bracht de kist naar huis. Want zij wordt er gepre-
senteerd als een trofee van onze overzeese handel in de  
zeventiende eeuw, en niet als een kunstwerk in het Aziatisch 
paviljoen.  
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Koami-werkplaats 
(toegeschreven aan), 
Kist (detail), ca. 1635-45. 
Amsterdam, Rijksmuseum 
(aangekocht in 2013)



Erfgoed uit Delft en Deshima
Die kist is nu zo’n 375 jaar oud en heeft daarvan maar 15 jaar 
in Amsterdam gestaan. Maar als zij voor een Nederlands  
museum wordt gekocht, komt zij thuis. Dat ook maar iemand 
in Europa begreep wat erop staat afgebeeld, kan zo goed als 
worden uitgesloten: het verhaal van prins Genji is in Japan 
klassiek, maar hier zo goed als onbekend. Van Hollands erfgoed 
kan men in dit geval dan ook nauwelijks spreken. De portretten 
van Marten en Oopjen waren al zo’n 130 jaar in een Franse 
collectie in Parijs, maar wij vinden het gek dat Frankrijk 
Rembrandts schilderijen niet wilde laten gaan omdat zij als 
Frans nationaal cultuurbezit werden beschouwd. Laten we 
maar zeggen dat de nationale oprispingen over erfgoed weinig 
wetenschappelijk zijn – en de opwinding over kunst die 
thuiskomt ook.

Toen de Vereniging Rembrandt aan het eind van de  
negentiende eeuw werd opgericht, was zij vooral gespitst op 
behoud en terugkeer van Hollandse kunst uit de zeventiende 
eeuw naar Nederland. In die zin zouden de oprichters de 
wens om Rembrandts portretten van Marten en Oopjen naar 
Amsterdam terug te brengen zeker hebben toegejuicht. En 
soms is ook nu nog het behoud van een topstuk dat nog in 
Nederland is, net zo begrijpelijk en relevant als toen. De aan-
koop van Hendrik van Vliets Gezicht in de Nieuwe Kerk te Delft 
met de memorietafel van Adriaen Teding van Berkhout uit 1661 voor 
Museum Prinsenhof in Delft is daar een prachtig voorbeeld 
van. [28] Het schilderij is niet alleen een van de mooiste zeven-
tiende-eeuwse perspectiefstukken, maar het bleef ook tot op 
heden in bezit van de familie voor wie het werd gemaakt en 
de daarop afgebeelde memorietafel hangt nog altijd in de 
Nieuwe Kerk. Zo’n schilderij kan nergens functioneren zoals 
in Delft, waar het een paar eeuwen overbrugt. Het maakt  
bovendien nieuwsgierig naar de geschiedenis van de familie 
Van Berkhout en naar de zoon die dat schilderij van het graf 
en de epitaaf van zijn vader bestelde voor thuis. De collectie 
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Hendrick van Vliet,  
Gezicht in de Nieuwe  
Kerk te Delft met de  
memorietafel van Adriaen 
Teding van Berkhout, 1661. 
Delft, Museum Prinsenhof 
(aangekocht in 2014)
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in Delft zou zonder dat schilderij veel minder af zijn geweest 
dan nu. 

Het reusachtige kamerscherm met het gezicht op de Baai van 
Nagasaki en het eilandje Deshima is aantrekkelijk en intrige-
rend door de manier waarop zijn maker Keiga met verschillende 
vormen van perspectief heeft gewerkt – waarbij de bergen op 
de Japanse manier in atmosferisch perspectief zijn weergegeven, 
terwijl het eilandje als in een meetkundige oefening omhoog 
is geklapt, zodat de toeschouwer het goed kan zien. [29]  
Maar met al zijn details nodigt die afbeelding van Deshima 
ook uit om na te denken over het leven dat de Hollanders daar 
destijds in hun handelsfactorij hebben geleid. Het geïdenti-
ficeerde Hollandse zeilschip brengt bovendien in herinnering 
hoe het toen was om van en naar Japan te reizen en maakt 
het mogelijk het scherm in of kort na 1836 te dateren, toen de 
Marij en Hillegonda in Deshima was – wat nog helemaal niet zo 
lang geleden is. Het scherm is waarschijnlijk als een kostbaar 
souvenir voor een Hollandse opdrachtgever gemaakt en zo naar 
Nederland gekomen. De familie van wie het nu kon worden 
gekocht, was zich maar zeer gedeeltelijk bewust van het histo-
rische belang van het stuk, dat hun grootvader zo’n honderd 
jaar geleden om artistieke redenen in Den Haag bij de eerste 
handel voor Aziatica in Nederland moet hebben gekocht. 
Die waardering was toen bijzonder maar is tegenwoordig vrij 
algemeen. In het Museum Volkenkunde is het werk niet alleen 
een feest om naar te kijken maar ook een geweldige historische 
bron. 
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Kawahara Keiga,  
Kamerscherm met de 
baai van Nagasaki en 
het eiland Deshima  
(detail), ca. 1836.  
Leiden, Museum 
Volkenkunde  
(aangekocht in 2018)



Eerste hulp bij ongelukken
Het schilderij met de Nieuwe Kerk in Delft is een klassiek 
voorbeeld van reeds lang bekend erfgoed dat al tientallen jaren 
aan het plaatselijke museum was uitgeleend. Het scherm van 
Keiga was nog niet eerder opgemerkt. Beide stukken konden 
worden verworven van welwillende eigenaars die er zelf ook 
gelukkig mee waren dat hun belangrijke kunstwerken terecht 
zouden komen in de Collectie Nederland. Maar zo gemakkelijk 
gaat het niet altijd.

Soms kan ineens iets op de markt komen, waarvan men 
misschien dacht dat het allang openbaar bezit was, zoals de 
zilveren menora die in 1753 aan de Grote Synagoge in Amsterdam 
werd geschonken. [30] Sara Rintel, die deze reusachtige licht-
drager van één meter hoog liet maken, wilde dat hij voor altijd 
in haar synagoge zou worden gebruikt. Dat werd ook zo vast-
gelegd. Maar toen hij daarvoor te kwetsbaar was geworden, 
kwam hij als bruikleen in het Joods Historisch Museum te staan. 
En een bruikleen kan nu eenmaal altijd worden beëindigd en 
verkocht, omdat de eigenaar zijn bezit voor iets anders nodig 
heeft of wil gebruiken. Toen dat gebeurde, was de menora  
gelukkig al op de lijst van de Erfgoedwet geplaatst, een wet die 
de overheid verplicht bij dreigende verkoop van belangrijk 
roerend erfgoed een poging tot behoud te doen. 

De minister was in dit geval terughoudend en zuinig en 
stelde niet meer dan een kwart van de vraagprijs ter beschik-
king. Het Joods Historisch Museum vroeg toen de Vereniging 
Rembrandt om hulp, maar die had zich altijd op het standpunt 
gesteld dat de uitvoering van de Erfgoedwet niet tot haar taken 
behoort. Toch vond zij ook, dat dit bijzondere stuk, dat zo 
welsprekend getuigt van de vrijheid en de rijkdom van de 
Joodse gemeente in het achttiende-eeuwse Amsterdam, niet 
naar het buitenland moest verdwijnen en schonk daarom  
de helft van de vraagprijs op voorwaarde dat de minister de  
verantwoordelijkheid voor de andere helft zou nemen. Wat na 
enig aandringen ook gebeurde. 
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Pieter Robol II,  
Zilveren chanoekia,  
bekend als de Rintel-
menora (detail), 1753.  
Amsterdam, Joods 
Historisch Museum  
(aangekocht in 2016)





Nog ingewikkelder verliep het behoud van een schilderij van 
Steen, dat voor de helft afkomstig was uit de boedel van de 
Joodse kunsthandelaar Goudstikker. [31] Diens hele voorraad 
was in 1940 zonder toestemming van de eigenaar aan Hitlers 
veldmaarschalk Goering verkocht, na de oorlog uit Duitsland 
teruggevoerd en toen door de Staat der Nederlanden in bezit 
genomen. De weduwe Goudstikker had dat onder protest aan-
vaard (haar man was in 1940 op de vlucht verongelukt), maar 
toen zij en haar zoon waren overleden, vocht de Amerikaanse 
schoondochter van Goudstikker de ooit getroffen regeling 
aan en werd wat er nog restte van de Collectie Goudstikker, 
zoals zij inmiddels werd genoemd, aan haar ter hand gesteld. 
Daarbij was men blijkbaar vergeten, dat één van de schilderijen, 
nadat het was herkend als de ontbrekende helft van een schil-
derij dat in 1946 met de collectie Bredius aan de stad Den Haag 
was nagelaten, bij een succesvolle restauratie weer daaraan 
was vastgezet. 
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Het schilderij opnieuw doormidden snijden was geen optie  
en Museum Bredius is arm. De stad Den Haag dacht daarom 
haar helft van het schilderij aan de schoondochter van Goud-
stikker te verkopen. Maar dat werd op verzoek van enkele 
kunstvrienden door de rechter verboden, omdat het legaat 
van Bredius niet eens mag reizen, laat staan van de hand  
mag worden gedaan. Hulp was nu dringend geboden en de 
Vereniging Rembrandt tastte diep in de buidel om aan deze 
vertoning een eind te helpen maken zodat het stuk uit de boedel 
van Goudstikker voor Museum Bredius kon worden veilig  
gesteld. Maar nu zij het werk had willen laten zien op de  
tentoonstelling van tien jaar door haar gesteunde aanwinsten 
in Otterlo, werd de Steen door de gemeente Den Haag als 
bruikleen geweigerd. De werken uit Museum Bredius – u had 
het al geraden – mogen het gebouw nu eenmaal niet verlaten. 
Als u nu in de lach schiet, hebt u dit goed begrepen.  

Continuïteit en vernieuwing
Meer dan vroeger bekommert de Vereniging Rembrandt  
zich tegenwoordig dus ook om de bescherming van het reeds 
in Nederland aanwezige openbaar kunstbezit. Om musea  
die ineens dreigen te worden opgeheven bijvoorbeeld, zoals 
in Deventer, waar dat onzalige besluit inmiddels gelukkig 
weer is teruggedraaid. En de gebrekkige procedures rond 
mogelijke verkoop uit museale collecties hebben haar aan-
dacht ook. Want geen particulier zal willen bijdragen aan een 
aankoop die het gebouw vervolgens weer door de achterdeur 
verlaat, zoals ook de overheid niet zal willen meebetalen aan 
het onderhoud van een monument als de bijbehorende en 
perfect bewaarde inboedel vogelvrij blijkt te zijn. 

Toen Kasteel De Haar, een sprookje uit 1912 dat architect 
Cuypers had gebouwd voor Baron Étienne van Zuylen en 
Hélène de Rothschild nog maar net was gerestaureerd, had 
niemand voorzien dat de inrichting van het slot te koop zou 
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Jan Steen, 
De huwelijksnacht van 
Tobias en Sara, ca. 1661-62. 
Den Haag, Museum Bredius 
(rechterhelft gelegateerd 
door Abraham Bredius, 
1946, linkerhelft aangekocht 
in 2011)



32 
Atelier van Pieter van 
Edingen van Aalst, 
Job (detail uit een tapijt 
met De Hemelvaart),  
ca. 1500-10.  
Haarzuilens, Kasteel  
De Haar (aangekocht  
in 2012)



kunnen worden aangeboden. Velen moesten dan ook de 
handen ineenslaan om deze verkoop te voorkomen, want  
ook de boedel van het slot was een onmiskenbaar deel van het 
sprookje. De Vereniging Rembrandt adopteerde drie kapitale, 
laat vijftiende-eeuwse wandtapijten, die tot het beste behoren 
van wat er in Nederland aan tapijtkunst is te vinden. [32]  
Maar de succesvolle lobby gold het grotere geheel, zodat er 
een voor iedereen toegankelijk ensemble zou worden bewaard, 
dat laat zien hoe de grootste rijkdom zich rond 1900 manifes-
teerde. De allerrijksten droomden toen vooral van vroeger, al 
liep dat inmiddels op zijn eind. Het interieur van Kasteel De 
Haar is wat dat betreft cultuurgeschiedenis van de zuiverste 
soort – en op vaste tijden te bezichtigen.

Het mooie van de agenda van de Vereniging Rembrandt is, 
dat zij een zekere continuïteit bewaart, terwijl zij ook steeds 
met haar tijd is meegegaan. Zij verdubbelde met haar allereerste 
actie in 1883 de verzameling tekeningen in het Rijksprenten-
kabinet en zij hielp ook, toen de verzameling Van Regteren 
Altena een paar jaar geleden werd geveild, meer dan dertig 
belangrijke tekeningen uit die collectie te verwerven. [33] Maar 
nu ging het niet alleen om steun aan het Rijksprentenkabinet, 
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Jan Lagoor, 
Groep olijfbomen, 
ca. 1650-55.  
Haarlem, Teylers Museum 
(aangekocht in 2014)



maar hielp zij acht verschillende musea. Die spreiding is sinds 
1945 standaard geworden, en ook nieuwe musea kunnen bij 
de Vereniging Rembrandt terecht. 

In 1912 werd Kasteel De Haar opgeleverd, in 1913 schilderde 
Jan Mankes het Sneeuwlandschap met slootje, vlakbij zijn atelier. 
[34] Op loopafstand daarvan is een paar jaar geleden een nieuw 
museum gevestigd, dat bijzondere aandacht besteedt aan 
Friese kunst. Het is een succes. Maar Mankes is tegenwoordig 
heel kostbaar en toen de bruikleen van dit schilderijtje werd 
beëindigd, werd de Vereniging Rembrandt benaderd, hoewel 
die geen steun aan particuliere musea verleent. Aankoop door 
de Ottema Kingma Stichting, die zich inzet voor het Friese 
erfgoed, bleek de oplossing: zij kocht het schilderijtje met 
steun van de Vereniging Rembrandt, en leende het uit aan  
het museum in Heerenveen-Oranjewoud.  
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Ook daarin zit een zekere continuïteit. En dan bedoel ik niet 
in het vinden van een oplossing waar veel mensen plezier aan 
kunnen beleven, maar in de steun voor de aankoop van een 
Mankes. Want toen Mankes nog niet zo bekend was en niet in 
enig Nederlands museum was opgenomen, hielp de Vereniging 
Rembrandt een groep van zijn werken te kopen voor het  
museum in Arnhem. Toen kostte dat werk nog bijna niets  
– 46.000 gulden voor dertien werken om precies te zijn – nu 
ging het om € 155.000 voor een enkel schilderij. Maar ook wat 
dat betreft is de Vereniging met haar tijd meegegaan – en zij 
heeft altijd geweten dat de markt veranderlijk is, en dat de 
beste dingen zelden goedkoper worden.

Plezier en meer
Ja, dat heeft u goed gelezen: die Mankes, daar beleven veel 
mensen plezier aan. En dat is niet verkeerd. In dat sneeuw-
landschap zit weemoed en schoonheid en stilte. En dat maakt 
de schilder zichtbaar voor wie zijn stemming delen kan. Goeie 
kunstenaars laten iets zien en leren ons kijken. Bezorgen ons 
soms een geluksmoment. Maar het kan in de kunst ook om 
iets anders gaan.  

Het bekendste fotoboek van Ed van der Elsken heet Sweet Life 
en het is inderdaad, zoals de titel doet vermoeden life-enhancing. 
Je kunt met Van der Elsken geloven in het leven, ook als het 
vaak helemaal niet sweet is. Zijn foto’s, die in 1966 in boekvorm 
werden gepubliceerd, getuigen van de korte tijd waarin de  
wereld open leek te gaan. Alle mensen waren in die droom deel 
van The Family of Man, zoals de beroemde fototentoonstelling 
in het Museum of Modern Art uit 1955 heette. En de generatie 
van Van der Elsken maakte zich sterk voor die nieuwe wereld 
– ook door de minderwaardigheid van de oude te laten zien. 
Vier vrouwen op een bankje aan zee in Zuid Afrika, het bankje 
alleen voor Europeans / Blankes. Rechts in beeld beent een man 
aan hen voorbij, een krant onder de arm. Het bankje waar de 
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dames op zitten, is van beton. En de zee heeft geen strand, maar 
is van de straat gescheiden met behulp van keien, die daar door 
mensen zijn geplaatst. [35]

Geen tekst kan laten zien, wat zo’n beeld in één keer zegt. 
Heel anders dan Mankes laat ook Van der Elsken iets zien en 
maakt het daardoor zichtbaar. De vreugdeloosheid van de 
privileges van het onrecht, aan die kust waar niemand kan 
landen en niemand de zee in kan gaan. Veel kunst heeft op die 
manier iets aan de orde gesteld of willen stellen, zoals Van der 
Elsken hier met de Apartheid doet. En veel kunstenaars hebben 
met hun werk een bijdrage geleverd aan de bewustwording van 
onrecht of dat op zijn minst proberen te doen. De Israëlische 
schrijver Amos Oz beantwoordde de vraag naar wat literatuur 
voor hem eigenlijk is, met: imagining the other. 

Je de ander voorstellen, je inleven in de ander, daar gaat het 
hem om. Dat is niet alleen een aesthetic tool, een instrument, 
maar ook a major moral imperative, een ethisch gebod, en a very 
subtle human pleasure bovendien. De beeldende kunst hoeft 
daarvoor alleen iets te laten zien dat de kunstenaar heeft op-
gemerkt. En dat kan zelfs binnenkomen bij wie nooit heeft 
leren lezen of het lezen is verleerd. Dat wisten ze in de mid-
deleeuwen al.

64

35 
Ed van der Elsken, 
Vier blanke vrouwen 
op een bankje aan zee 
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Sweet life),  
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Ontmoetingen
Bewustmaking van het landschap, waardoor het ineens van 
jou wordt, bewustmaking van de ander, bewustwording ook 
van wat voorbij is. Van dat wat anders was of is, en van dat wat 
juist helemaal nooit verandert. Kunst kan ons laten ontsnap-
pen aan een lelijke werkelijkheid of die werkelijkheid juist zo 
laten zien, dat wij ons voor het eerst bewust worden van haar 
schoonheid of betekenis. Daarom is niet alleen de collectie 
Nederland niet af, maar ook de kunst zelf niet.

Een van de meest raadselachtige eigentijdse werken die  
recent met steun van de Vereniging Rembrandt zijn gekocht, 
is het grote schip van Grayson Perry, [36] een gietijzeren boot 
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Grayson Perry,  
The tomb of the  
unknown craftsman 
(detail), 2011-16.  
Maastricht, 
Bonnefantenmuseum 
(aangekocht in 2016)



met een keuze van alle mogelijke artefacten uit het British 
Museum aan boord. Dat schip, beladen met herinneringen, is 
een soort dodenschip, op weg naar de eeuwigheid of op weg 
naar nergens, net als wij. In het midden ligt een vuistbijl op-
gebaard, het oudste gereedschap dat wij kennen en dat aan 
het begin van alle gereedschap staat. Perry noemde zijn werk: 
Het graf van de onbekende ambachtsman en nam aan boord wat 
hem in het museum had getroffen. En door het mee te nemen, 
is het voortaan ook elders te zien en gaat het nog een tijdje 
langer mee. 

Misschien zag Perry ook het museum wel als een graf, omdat 
het ruimte biedt aan wat geweest is of in elk geval aan de 
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Thomas Gainsborough, 
Boomachtig landschap met 
een rustende herder bij een 
zonnig pad en schapen, 
ca. 1745-46. Enschede, 
Rijksmuseum Twenthe 
(aangekocht in 2010)



markt is onttrokken – al kan een object beter dan waar ook in 
het museum worden gezien en met iedere keer dat het wordt 
gezien, ook opnieuw worden uitgevonden. Want een kunstwerk 
maakt niet alleen zichtbaar volgens de intenties van de maker, 
maar het kan ook telkens opnieuw en anders worden beleefd. 
Van Gogh werd getroffen door het zelfportret van Carel 
Fabritius in Museum Boijmans en wilde kunnen portretteren 
zoals hij: niet naar de letter, maar naar de geest. Gainsborough 
zag Ruisdael en wilde ook zulke landschappen maken. [37] Hij 
had er bepaald de gevoeligheid voor maar er ontbreekt iets aan. 
Zijn werk blijft decoratief. De jongere Constable zette door 
waar Gainsborough was blijven steken en veroorzaakte, door 
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Édouard Manet, 
L’Italienne, 1860. 
Veiling Christie’s 
New York, 15 mei 2018 



net als Ruisdael opnieuw naar de natuur zelf te kijken, een 
doorbraak in de Europese schilderkunst. Manet ontdekte Frans 
Hals zoals die Britten Ruisdael hadden ontdekt en werd Manet 
niet door hem na te doen, maar door te doen zoals hij dacht dat 
Hals had gedaan. [38] Om vervolgens zichzelf te ontdekken. 

Het Van Gogh Museum had Manets Italiaanse graag gekocht, 
maar dat bleek te hoog gegrepen. Die kleine Gainsborough 
daarentegen werd in 2010 verworven door Rijksmuseum 
Twenthe. U denkt nu misschien: wat moet die oude Brit  
daar helemaal alleen in Twente? Maar de verzameling in 
Enschede is breed en niet alleen op Hollandse kunst gericht. 
Er is ook een mooie Monet en een van de beste schilderijen  
van Alfred Sisley. [39] Ook dat is de Collectie Nederland:  
niet al onze topstukken zijn in Amsterdam of in de randstad.  
En die cultuurspreiding is helemaal niet zo gek. Je groeit op 
in Enschede, je ouders gaan nooit naar het Museumplein.  
 Je komt een keer in Rijksmuseum Twenthe en krijgt een paar 
meesterwerken te zien. 
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Alfred Sisley, 
Gezicht op Louveciennes  
in de herfst, 1872. 
Enschede, Rijksmuseum 
Twenthe (legaat 
Ida Scholten, 1964)



Kunst van elders 
Oudere schilderkunst anders dan uit de Lage Landen wordt in 
Nederland nauwelijks meer verzameld en de klassiek moderne 
evenmin. Museum Boijmans Van Beuningen, op beide terreinen 
sterk, voegt nog een enkele keer iets aan die deelcollecties toe, 
de collectie buitenlandse schilderkunst in het Rijksmuseum 
staat vrijwel stil. Het nationale profiel uit de tijd van de op-
richting in de negentiende eeuw is er voor de schilderkunst nog 
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Francisco de Goya, 
Portret van Don 
Ramón de Satué, 1823. 
Amsterdam, Rijksmuseum 
(aangekocht in 1922)



steeds – of weer – bepalend. De gedachte om hier en daar met 
een paar stukken te laten zien dat de Hollandse school soms 
in wisselwerking met de schilderkunst van elders een nieuwe 
richting koos of zelf een stimulans voor de kunst van elders 
vormde, is weliswaar verkend, maar geen beleid geworden. Het 
schilderij van Gainsborough dat Enschede heeft verworven is 
een mooi, zij het bescheiden voorbeeld van die Europese uit-
wisseling, de Manet zou dat nog veel duidelijker zijn geweest. 
Gainsborough en Manet keken naar hun voorgangers van elders 
en ontdekten er de kiemen van iets nieuws. Anderen keken naar 
hun tijdgenoten, zoals Ter Brugghen keek naar Caravaggio en 
de kubistische Mondriaan naar Picasso. 

Het zou denk ik niet verkeerd zijn, als dat internationale 
perspectief ook in onze musea wat vaker werd gekozen. En als 
de buitenlandse oude meesters in Nederlands bezit wat eervoller 
werden behandeld. Het Rijksmuseum heeft ooit een van de 
mooiste portretten van Goya gekocht, maar het heeft er nog 
nooit een fatsoenlijke plaats voor weten te vinden. Er is hoege-
naamd geen context voor. [40] Wie aan de Europese schilder-
kunst denkt, denkt dan ook nooit: de Collectie Nederland is 
af. Integendeel. 

Realistisch blijven
Maar het verzamelen van de belangrijkste oude meesters is 
moeilijk geworden. Ze zijn zeldzaam en mogen nog maar 
zelden worden geëxporteerd uit de landen waar zij zich nu 
bevinden. Italië, Frankrijk en Spanje houden vast wat zich 
nog binnen hun landsgrenzen in particulier bezit bevindt, 
Engeland heeft een goed functionerende wet die de ongewenste 
export van cultuurgoederen voorkomt. En de markt doet de 
rest. Meer dan 380 miljoen euro voor een kapot en onaantrek-
kelijk schilderij dat als de laatste Da Vinci in de markt werd 
gezet: de Saoedische prins die dat stuk heeft gekocht, bewees 
vooral dat geld voor hem geen rol speelt. [41] De man die de 
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Toegeschreven aan  
Leonardo da Vinci, 
Salvator Mundi, ca. 1500. 
Louvre Abu Dhabi 
(aangekocht of in bruikleen 
ontvangen in 2017)
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laatste zogenaamde Vermeer uit particulier bezit heeft gekocht, 
hoefde er niet zoveel voor te betalen, maar kreeg dan ook een 
opgezette muis. En ook wie voorbij zulke grote namen kan 
zien en geen naamkoper is, moet over heel wat middelen  
beschikken, en over kennis en tijd. Soms ook over het zelfver-
trouwen om een stap te zetten die nog niet eerder werd gezet. 
Want verzamelen is ook en telkens opnieuw: terrein verkennen 
en ontsluiten wat nog niet eerder zo werd onderzocht. Zien 
dat de negentiende eeuw meer was dan Parijs, of dat de kunst 
van de twintigste eeuw nog lang niet definitief is gewikt en  
gewogen. 

Het verzamelen van eigentijdse kunst is in termen van wikken 
en wegen misschien nog wel het moeilijkst, omdat zij nog zo 
in beweging is en de markt nergens zo snel piekt als daar. Maar 
de nieuwsgierigheid naar wat er nu wordt gemaakt en naar wat 
karakteristiek voor deze tijd zal blijken is groot. Ook kopen 
lijkt dan logisch. Vaak wordt er door musea zelfs meteen in 
aansluiting op tentoonstellingen van levende meesters gekocht, 
misschien omdat de zaakwaarnemer van de kunstenaar of de 
kunstenaar zelf anders zijn kunst niet eens in dat museum  
had willen laten zien, of omdat het museum in kwestie bang  
is dat de prijs anders nog weer hoger wordt. Hoe ver het met 
dat soort aankopen kan gaan, bleek onlangs toen het Stedelijk 
Museum in Amsterdam een soort recht van opvoering van een 
kunstwerk kocht, waarvan geen enkele documentatie bestaat. 
Die mag er ook niet zijn, want het optreden in kwestie mocht 
niet worden beschreven, opgenomen, gefilmd, gefotografeerd 
of wat dan ook. Er is ook geen koopcontract. Alleen de reke-
ning zal wel in het echt verzonden zijn, en die is ongetwijfeld 
ook betaald met geld dat echt kan worden uitgegeven.  
Daar zat een subsidie van 60.000 euro bij – maar niet van  
de Vereniging Rembrandt.  

Alles laten zien wat nu relevant wordt geacht is een mooi 
idee. Maar kopen op afstand en met enige zelfbeheersing is 
dat ook. En ruilverkeer en langdurige bruiklenen kunnen voor 
een verzameling veel betekenen. De Amsterdamse Goya hing 
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prachtig in Museum Boijmans Van Beuningen in een zaal met 
kunst rond 1800 in de tijdelijke opstelling van de Collectie 
Verrijkt, een ruimhartige representatie van de Brabantse Van 
Gogh in Den Bosch moet met nog wat meer bruiklenen uit het 
Van Gogh Museum goed te doen zijn, en misschien zou zelfs 
een reprise van de vertoning van de man die aan het Stedelijk 
Museum werd verkocht in samenwerking met Tate Modern 
kunnen worden gerealiseerd, want daar is ook zo’n concept 
aangeschaft. Maar misschien mag zo’n onbeschreven iets wel 
niet worden uitgeleend, want het kan ook niet verzekerd.    

Nederland is een rijk land en zijn openbaar kunstbezit is 
indrukwekkend. Het is met zorg opgebouwd, vaak door parti-
culieren of met particuliere middelen. Er zijn goede redenen 
om daarmee door te gaan en de verstandige manier waarop de 
Vereniging Rembrandt daaraan tot nu toe heeft bijgedragen, 
is na 135 jaar nog altijd relevant en actueel.

Wie is de Vereniging Rembrandt  
In haar begintijd had de Vereniging Rembrandt maar 200 
leden. Vijftig jaar later, in 1933, waren dat er ongeveer 500 en 
na honderd jaar, in 1983, stond de teller op 2000. In 1883 was 
de contributie vijf gulden, in 1983 dertig. Voor wie het niet 
weet of is vergeten: toen de euro werd ingevoerd, was die  
ƒ 2,20 waard. Pas na 125 jaar, toen de Vereniging in 2008 haar 
verjaardag in het Van Gogh Museum vierde met een vloot-
schouw van 125 door haar gesteunde aanwinsten kwam er wat 
beweging in het ledental, dat sindsdien van ongeveer 10.000 
is gegroeid naar meer dan 15.000. Maar bedenk daarbij wel, dat 
er meer dan één miljoen museumjaarkaarthouders zijn en dat 
het aantal museumbezoekers in 2017 tot boven de 35 miljoen 
is gestegen. Het leeuwendeel van die bezoekers gaat naar kunst-
musea en er is dus bepaald geen gebrek aan belangstelling 
voor ons openbaar kunstbezit, al zijn er nogal wat musea die 
zich liever als een soort kunsthal met tentoonstellingen presen-
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teren, omdat hun veronderstelde succes wordt gemeten aan de 
hand van bezoekersaantallen en het vooral de evenementen 
zijn, die een museum in de schijnwerpers kunnen zetten en 
bezoekers naar het museum brengen. En meer bezoekers, dat 
vinden wij goed. Toch?

Toen de kunstschatten van het Vaticaan onder druk van  
revolutie en Verlichting voor het eerst algemeen toegankelijk 
werden, kwam daar ook de jonge Wilhelm Müller kijken.  
Hij is nu vooral bekend als dichter van de teksten die door 
Franz Schubert voor zijn Schöne Müllerin en zijn Winterreise 
op muziek zijn gezet, maar was toen op een soort kunstreis 
met een vermogende oude heer. Op 25 februari 1818 noteerde 
hij hoe twee herders, nog helemaal verhit van het plezier dat 
zij hadden beleefd aan de knappe antieke dierenmozaïeken, 
ineens de Apollo Belvedere zagen staan. [42] Ze werden er stil 
van. En toen zei de een tegen de ander: “kom, laten we gaan, 
we zijn hier verkeerd. Dit is voor de paus en voor de kardinalen.” 

Dat is tweehonderd jaar geleden en voorbij. Daar is hard 
aan gewerkt. De drempels zijn geslecht en er is hoog ingezet 
op educatie. Iedereen is welkom bij de kunst, en als musea hun 
werk goed doen, weten ze dat elke bezoeker een andere is. 
Het publiek bestaat niet, maar dat maak je. En de bezoekers 
zijn niet, zoals een museummedewerker mij ooit zei, veel 
dommer dan je denkt, maar wel allemaal anders. Daarom is 
goed lesgeven ook zo moeilijk, want alle leerlingen zijn ver-
schillend. Maar wie ze serieus neemt en gelooft in de zaak die 
hij behartigt, kan een heel eind komen. 

Wie zo zijn publiek in het museum vergroot, werkt voor 
een goede zaak. Maar als het publiek alleen maar wordt ge-
worven om de omzet te vergroten, dan wordt er gewerkt aan 
de vernietiging van het ideaal waar het ooit om was begonnen. 
In het Van Gogh Museum kun je tegenwoordig Van Gogh Chips 
kopen, ik neem aan vanwege de Aardappeleters. Van Gogh 
wilde mensen gelukkiger maken met zijn kunst, en hij kon het. 
Ze komen nu nog uit de hele wereld om bij zijn leven stil te 
staan en zijn kunst te zien. En velen lezen zijn brieven. Maar 
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Maker onbekend 
(Noord-eiland, Nieuw-
Zeeland), Hoeroa, 
eerste helft 18de eeuw. 
Leiden, Museum 
Volkenkunde 
(aangekocht in 2010)

de kassa van het museum rinkelt voor de chips. Ik hoop dat 
de bezoekers ze laten liggen en dat ze bij gebrek aan omzet 
ranzig worden. 

Dit is streng en ouderwets en de afdeling marketing zal 
denken: wij weten wel beter. Chips met een selfie, het gaat erin 
als vroeger de koek. Maar het berooft de kunst van alle zin. 

Een nieuwe functie
De Vereniging Rembrandt moet vooral doorgaan met het 
steunen van aanwinsten voor het openbaar kunstbezit. Maar 
zij heeft er door die chips en wat daar verder bij hoort een taak 
bij gekregen. Het kunstbezit moet beter worden beschermd 
en de kunstliefde bevorderd. Wij bewaren en geven dat open-
baar kunstbezit door. We hold it in trust, zoals de Britten dat  
zo mooi zeggen. Het is ons toevertrouwd, net als de natuur. 
En hoe meer wij ervan weten, hoe meer wij begrijpen wat voor 



een wonder dat is – de natuur zowel als de kunst. Respect voor 
de natuur, respect voor wat anderen, vroeger, en ook elders 
hebben gemaakt, dat doet de wereld geen kwaad. Begrip en 
respect voor de schoonheid en betekenis van wat er in andere 
culturen en op andere continenten is gemaakt, in Nederland zo 
weinig te zien. [43] Dat respect is een grote maatschappelijke 
waarde – al kun je zonder respect voor natuur en kunst en  
anderen veel rijker worden. Je kunt ook cynisch over het oude 
idealisme doen en bij wijze van kunst een urinoir signeren, 
maar die grap is intussen overjarig.   

De Vereniging Rembrandt investeert daarom tegenwoordig 
ook op kleine schaal in onderzoek, in presentaties, in een enkele 
restauratie zelfs. En zij heeft meer middelen en meer draagvlak 
nodig om te kunnen blijven doen waar zij voor is en om beter 
te laten zien wat zij doet. Een verdubbeling van haar ledental, 
van vijftien- naar dertigduizend: dat is het cadeau dat zij nu 
vraagt om nog meer voor u te kunnen betekenen. 
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steun van de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij 
haar Themafonds Niet-
Westerse Kunst en haar 
Themafonds Meubelen 
en Toegepaste kunst 
[thans Themafonds 
Toegepaste Kunst en 
Design]), het Mondriaan 
Fonds, het VSBfonds, de 
BankGiro Loterij en de 
Vrienden van Museum 
Volkenkunde

30
Aangekocht in 2016 met 
steun van de Vereniging 
Rembrandt (mede 
dankzij haar Themafonds 
Zilver), het Ministerie van 
OCW, het Mondriaan 
Fonds en het VSBfonds



31
Legaat A. Bredius, 1946 
resp. aangekocht in 2011 
met steun van de 
Vereniging Rembrandt 
(mede dankzij haar 
BankGiro Loterij Aankoop-
fonds en haar Thema fonds 
Nederlandse 17de-eeuwse 
schilderkunst [thans 
Themafonds 17de-eeuwse 
schilderkunst])

32
Aangekocht in 2012 met 
steun van de Vereniging 
Rembrandt (mede 
dankzij haar Utrechtse 
Rembrandt Cirkel [thans 
Utrecht & Gooi Cirkel]  
en haar Nationaal Fonds 
1930) en de Stichting 
Nationaal Fonds 
Kunstbezit

33
Aangekocht in 2014 met 
steun van de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij 
haar Stortenbeker Fonds), 
de Stichting Nationaal 
Fonds Kunstbezit, het 
VSBfonds en de BankGiro 
Loterij

34
Aangekocht in 2011 met 
steun van de Vereniging 
Rembrandt (mede 
dankzij haar BankGiro 
Loterij Aankoopfonds)

35
Aangekocht in 2016 met 
steun van de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij 
haar BankGiro Loterij 
Aankoopfonds) en het 
Mondriaan Fonds 

36
Aangekocht in 2016 met 
steun van de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij 
haar Titus Fonds en haar 
Innorosa Fonds) en het 
Mondriaan Fonds
 
37
Aangekocht in 2010 met 
steun van de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij 
haar BankGiro Loterij 
Aankoopfonds), het 
VSBfonds, de Mondriaan 
Stichting, de Vereniging 
Vrienden van Rijks-
museum Twenthe, het 
Roelvink Fonds, en veel 
verschillende particuliere 
bijdragen in het kader van 
een crowdfunding actie

39
Legaat mevrouw  
Ida Scholten, 1964

40
Aangekocht in 1922 met 
steun van de Vereniging 
Rembrandt 

43
Aangekocht in 2010 met 
steun van de Vereniging 
Rembrandt en de 
BankGiro Loterij
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De Collectie Nederland is niet af. Allicht niet, ook al was er een 
minister die even dacht van wel. Maar de kunst is niet dood, dus 
er wordt nog altijd kunst gemaakt die de moeite van het bewaren 
waard is. En er komen stukken op de markt, die altijd al begerens
waardig waren, maar niet eerder konden worden gekocht.  
En onze smaak verandert, en ons inzicht in het verleden ook. 

Aan de hand van een reeks geweldige aankopen wordt uitgelegd 
hoe de Collectie Nederland nog altijd wordt verrijkt. Met een 
beeld van Adriaen de Vries van € 29 miljoen en een karaf van 
Copier voor € 1500. Allebei top en allebei onderscheidend voor 
de musea waarvoor zij werden gekocht. Aankopen die werden 
gedaan met kennis van zaken en passie.

Dit boekje gaat ook over de inspanning die particulier en 
overheid samen leveren om te zorgen dat er een openbaar 
kunstbezit is voor iedereen. Waardoor Van Gogh al verbaasd en 
ontroerd werd door  een schilderij in Museum Boijmans dat hem 
een leven lang zou inspireren. Waardoor een kind het Hollandse 
landschap voor het eerst als mooi en grenzeloos beleefde.  
Kunst kan ons leren zien.   

Over kunstbeleving en het belang van kunst gaat dit boekje dus 
ook. Met Peter Hecht als een even nuchtere als bewogen gids.

Peter Hecht was als hoogleraar kunstgeschiedenis werkzaam bij de 
Universiteit Utrecht en bekleedt sinds 2009 het fellowship van de 
Vereniging Rembrandt. Hij organiseerde ook een aantal spraakmakende 
tentoonstellingen en is sinds vele jaren redacteur van het kunsthistorisch 
tijdschrift Simiolus, Netherlands Quarterly for the History of Art.
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