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VERZAMELGEBIED GESTEUND    GLAS

 Na de verwerving van een glas van Meyden 
Visser in 2010, eveneens met steun van de 
Vereniging Rembrandt, stond een glas van 

Aert Schouman nog hoog op de wensenlijst. In 2013 
deed zich een unieke kans voor toen het kelkglas ‘De 
Wijndrinker’ uit 1743 bij Bonhams te Londen werd 
geveild. Gegraveerde glazen van de uit Dordrecht af-
komstige Schouman zijn zeldzaam: er zijn er maar 12 
bekend. De meeste daarvan bevinden zich in museale 
collecties en komen dus niet meer op de markt.

Een glas met gravure van Schoumans hand was 
voor de collectie Dordrecht een absolute must-have. 
Huis Van Gijn beschikte al over een  belangwekkende 
glascollectie en aan het veelzijdige werk van Schouman 
is in het Dordrechts Museum een aparte zaal gewijd. 
In die zaal krijgt het nieuwe kelkglas dan ook een 
plek. De beide musea behoren immers, samen met  
Het Hof en het Regionaal Archief Dordrecht, tot één 
organisatie en elk onderdeel van de collectie wordt 
getoond waar dat het best tot zijn recht komt.

Met de nieuwe aanwinst kan het museum een 
vollediger beeld geven van alleskunner Schouman, 
die reeds is vertegenwoordigd met (zelf)portretten, 
Bijbelse en mythologische voorstellingen, behangsel-
schilderingen met vogels en prachtige aquarellen 
van dieren en planten. Bijzonder zijn ook de twee 
notitieboekjes van Schouman die het museum bezit. 
Ze geven een kijkje in de dagelijkse praktijk van deze 
18de-eeuwse kunstenaar. 

GELEGENHEIDSGLAS

Het uitbrengen van een toost bij speciale gelegen-
heden is een diepgewortelde traditie. In de 18de 
eeuw werd het mode het drinkglas te voorzien van 
een toepasselijke heilspreuk. Niet alleen besturen 
en overheden, maar ook particulieren lieten speciale 

glazen maken. Zo zijn er glazen om te drinken op 
het welvaren van de stadhouder, de Republiek of de 
stad, de handel of een gebeurtenis in de persoonlijke 
levenssfeer. 

Voor welke gelegenheid Schouman het nu verwor-
ven kelkglas graveerde, is niet bekend. De inscriptie 
op de voet, Vreede & Vrijheit, verwijst mogelijk naar de 
politiek roerige tijden waarin de Republiek destijds 
verkeerde: aanhangers van regenten en orangisten 
streden om de opvolging van Willem III en boven-
dien was de Republiek in deze jaren verwikkeld in 
de Oostenrijkse successieoorlog. De inscriptie heeft 
echter geen directe relatie met de afbeelding, dus het 
is goed mogelijk dat de tekst later is aangebracht. 

Huis Van Gijn in Dordrecht bezit een 
uitgelezen glascollectie. Bijzonder is de grote 
hoeveelheid Dordtse gelegenheidsglazen uit 
de 18de eeuw, van beroemde glasgraveurs 
zoals Frans Greenwood, Hendrik Scholting 
en Meyden Visser. Tot voor kort ontbrak één 
grote naam: Aert Schouman. 

Kelkglas met stippelgravure van een wijndrinker
Aert Schouman (Dordrecht 1710-1792 Den Haag)
1743. Kleurloos glas met stippel- en lijngravure, H 21,5 cm
Bijdrage: € 50.000, waarvan € 25.000 uit het Willem en Mary Reus-de Lange 
Fonds en € 5.000 uit het Themafonds glas
HUIS VAN GIJN, DORDRECHT

Het kelkglas van Aert Schouman is aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt, 
mede dankzij haar Willem en Mary Reus-de Lange Fonds en haar Themafonds glas.

Op de vrede en de vrijheid!
Een treffer voor Dordrecht

De Schoumanzaal 
in het Dordrechts 
Museum



De voorstelling van de man die zijn glas heft en zijn 
hoed afneemt is uitgevoerd in de stippeltechniek. 
Door de stipjes dichter of juist minder dicht bij elkaar 
te plaatsen zijn in deze techniek prachtige nuances 
van licht en donker mogelijk. Daarnaast gebruikte 
Schouman de lijngravure. Dat is goed zichtbaar in 
het haar van de wijndrinker.

Veel glasgraveurs waren rijke patriciërs en bur-
gers die het graveren uit liefhebberij beoefenden. 
Daarnaast waren er glasgraveurs die (zilver)smid van 
beroep waren. Aert Schouman is de enige kunstenaar 
onder de Dordtse glasgraveurs. 

Met de aankoop van dit kelkglas, met steun van de 
Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar Willem en 
Mary Reus-de Lange Fonds en het Themafonds glas, 
is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. 
De aanwinst is te zien in de Schoumanzaal van het 
Dordrechts Museums

Wyke Sybesma

Conservator

Gesteund vanuit het themafonds GLas 

‘Het gaat erom dat de Collectie 
Nederland continu verrijkt, beheerd 
en getoond wordt’

Het gegraveerde kelkglas van 
Aert Schouman is de  eerste 
aankoop die vanuit het 
Thema fonds glas is gesteund. 
Twee leden van de Vereniging 
Rembrandt die aan dit fonds 
hebben gedoneerd zijn Kees 
van Leeuwen en Ton Terwel: 
‘Sinds een aantal jaren zijn 
wij lid van de Vereniging 
Rembrandt en nu, mede ge-
activeerd door de Geefwet, 
ook al enige tijd ‘Leermeester’. 
In de afgelopen jaren hebben 
wij met een aantal kunst-
voor werpen onze woning 
een eigen identiteit gegeven. 

Daarbij vormt modern glas 
een belangrijk onderdeel. Het 
is dan ook geen toeval dat 
wij onze bijdrage geoormerkt 
hebben voor het Themafonds 
glas. Op deze wijze geven wij 
invulling aan een belangrijke 
doelstelling van de Vereniging: 
‘het samen verzamelen’. Dat 
onze passie bij modern glas 
ligt, neemt niet weg dat wij 
ook graag een aankoop van 
waardevol antiek glas onder-
steunen. Het gaat erom dat de 
Collectie Nederland continu 
verrijkt,  beheerd en getoond 
wordt.’


