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Missie

De Vereniging Rembrandt vervult een unieke 
rol binnen het Nederlandse culturele 
landschap: met 15.562 bevlogen leden zet zij 
zich in voor de bescherming en versterking 
van onze openbare kunstcollecties. Zij doet 
al 135 jaar lang dit werk onafhankelijk van 
de overheid, musea of andere organisaties. 



Door ambitieuze aankopen 
voor Nederlandse musea te 
helpen verwezenlijken  
Door de aankoop van het drieluik van de 
Meester van de heilige Veronica bezit 
Museum Boijmans Van Beuningen een 
drietal drieluiken dat op ongekende wijze 
de schilderkunst van de internationale 
gotiek laat zien.

24 musea gesteund 
3,8 miljoen euro besteed



75% van de aanvragen 
gehonoreerd 

Compositie, 1917-18 
Bart van der Leck 
Singer Laren



Allegorie op de Lente, de Herfst 
en de Winter, 1670 
Nicolaes Berchem 
Het Mauritshuis

Famille noire-beeld, ca. 1720 
Maker onbekend (China) 

Het Scheepvaartmuseum 



Seismic Shift, 2017 
David LaChapelle 
Groningermuseum

Kamerscherm met de baai van Nagasaki  
en het eiland Deshima, ca. 1836 
Kawahara Keiga 
Museum Volkenkunde



Door bij te dragen aan 
restauraties van werken in 
Nederlandse openbare collecties 
Dankzij een bijdrage uit het BankGiro 
Loterij Restauratiefonds kon Stedelijk 
Museum Alkmaar een schuttersstuk uit 
1641 van Caesar van Everdingen laten 
restaureren. 

Restauratiebeurzen 
2 aanvragen 
2 toegekend



Door bij te dragen aan het op peil 
houden en vergroten van collectie-
gerelateerde kennis binnen musea. 
Dankzij het Van der Klaauw Fonds kon papier-
restaurator Aafke Weller van het Rijksmuseum 
onderzoek doen naar de bewaargeschiedenis 
van een grote groep inkttekeningen door 
Rembrandt. Het doel van het onderzoek was 
het vinden van verbanden tussen belangrijke 
gebeurtenissen in de levensloop van de 
tekeningen en hun huidige conditie.

Onderzoeksbeurzen 
8 aanvragen 
6 toegekend



Door op te komen voor het 
behoud en de zichtbaarheid van 
wat door ons verzameld is 
In overleg met de Vereniging Rembrandt is 
gezocht naar een betere bestemming van een 
18de-eeuws servies van het Goois Museum. 
Dit museum ging op in Museum Hilversum, dat 
zich richt op mediakunst. In 2018 werd het 
servies daarom overgedragen aan Kasteel-
Museum Sypesteyn.





19.000 luisteraars

Samen met BNR Nieuwsradio de 
podcast ‘Eenmaal, Andermaal’ 
gemaakt, waarin 12 aankoopverhalen 
als sprookjes worden verteld.

Een nieuwe website gelanceerd

26.000 bezoekers  
in het eerste half jaar



De Vereniging Rembrandt 
bestaat 135 jaar

2018 was een feestjaar



Voor één keer werden ruim 80 belangrijke aankopen 
van 40 Nederlandse musea bijeengebracht die in de 
afgelopen 10 jaar zjin verworven met steun van de 
Vereniging Rembrandt. De getoonde werken zijn 
allemaal publiekslievelingen in de collecties van de 
bruikleengevende musea.

Speciaal voor het jubileum werd 
een tentoonstelling georganiseerd 
in het Kröller-Müller Museum 

116.586 bezoekers  
93% van de bezoekers vond de 
tentoonstelling goed tot zeer goed



Mooie cijfers

Kunstaankopen:  
€ 3.728.751 
Restauraties:  
€48.510 
Onderzoeksbeurzen 
en bewustwording: 
 € 108.653

Verdubbeling  
van het aantal 
leden onder 
29 jaar.

15 medewerkers 
12,5 fte

Groei van 135% 
volgers op 
Facebook, 200% 
op Instagram.

Groei van 3,6% 
van het aantal 
leden, van 
15.027 naar 
15.562 

Besteed aan 
doelstelling: 
€ 3.885.914,-



Onmisbare kunstwerken

Studie van het hoofd van een 
jongen die opkijkt, ca. 1690-95 
Godefridus Schalcken 
Dordrechts Museum



Verrijzende Christus triomferend over  
de dood, de zonde en het kwaad 
ca. 1580-70 
Wouter Crabeth I 
Museum Gouda

24 stukken sieraardewerk, 1895-1904 
Wed. N.S.A. Brantjes & Co 

Purmerends Museum



Vijf werken, 1964-2005 
Jan Wolkers 
Museum De Lakenhal

Drieluik met Madonna te  
midden van heiligen, ca. 1410 

Meester van de heilige Veronica  
Museum Boijmans Van Beuningen



Onze impact

Onze leden dragen bij aan het verrijken 
en beschermen van de Nederlandse 
openbare collecties, zodat iedereen in de 
wereld van vandaag én morgen kan 
genieten van kunst die fascineert en 
inspireert.



Lees het volledige 
jaarverslag op onze website!

www.verenigingrembrandt.nl


