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MUSEUM CATHARIJNECONVENT, UTRECHT

Piëta
Bohemen of Zuid-Duitsland, ca. 1425 

DORDRECHTS MUSEUM, DORDRECHT

Plafondstuk
Abraham Busschop, 1708

RIJKSMUSEUM TWENTHE, ENSCHEDE

Boomachtig landschap
Thomas Gainsborough, ca. 1745-46

MUSEUM BELVEDERE, HEERENVEEN

Sneeuwlandschap met sloot
Jan Mankes, 1913

KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM, OTTERLO

The Paintings (with Us in the Nature)
Gilbert & George, 1971

Voorwoord

Verkoop uit museaal bezit: een paar voorbeelden en een 
aanbeveling

Peter Hecht
Het verkopen van kunstwerken uit museum-
collecties heeft in het verleden niet altijd even 
goed uitgepakt. Peter Hecht pleitte in de 

Rembrandtlezing van 2011 daarom voor regelgeving.

Verzamelen om te inspireren
Evert van Straaten
Na 21 jaar neemt directeur Evert van Straaten 
afscheid van het Kröller-Müller Museum.  
In dit Bulletin blikt hij terug.

Een werkgroep vanuit het depot
Peter Hecht
Studenten van Peter Hecht gaan op onderzoek uit naar  
aanleiding van een bezoek aan het depot van het Centraal 
Museum in Utrecht.

Een vrolijk gezelschap in het Centraal Museum
Laurens Meerman

Een ongesigneerd schilderij in het Centraal 
Museum staat op naam van de 17de-eeuwse 
kunstenaar Jan van Wijckersloot. Laurens 
Meerman onderzocht of deze toeschrijving 
juist is.

Nieuws van de Vereniging
Vereniging Rembrandt, meer dan alleen financiële steun

Kunstvragen
Lodewijk de Waal
Peter van Zijp

Ogenblik: Monumentenredders
Prof. dr. Henk van Os 
Met beelden en andere kunstwerken wordt soms 
niet zo zorgvuldig omgegaan. Gelukkig zijn er 
af en toe eenlingen die zich met succes inzetten 
voor het behoud van bedreigde werken.
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Klimaatverandering?
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VERENIGING REMBRANDT

In het boek A Perfect Moral Storm: The Ethical Tragedy of Climate 
Change, noemt de filosoof Stephen M. Gardiner als groot probleem  
dat de huidige generatie niet gemotiveerd wordt veranderingen in  
te zetten die van belang zijn voor de volgende generaties, omdat 
effecten van deze veranderingen niet in hun eigen directe belang zijn. 
Daarnaast wijst hij ook op het hefboomeffect: klimaatverandering  
is geen statisch fenomeen; wanneer de huidige generatie niets 
onderneemt om de klimaatverandering te beperken worden de 
problemen voor de volgende generaties alleen maar groter.

De vraag of er een klimaatverandering plaatsvindt in de culturele  
wereld kent in politieke zin als antwoord een ja. Die verandering is in  
de aangekondigde bezuinigingen niet alleen zichtbaar, maar zal ook 
voelbaar worden. Maar verontrustender is misschien dat de verandering 
ook in de waardering van die culturele wereld lijkt door te werken. 
Terwijl juist in een tijd waarin bezuinigingen noodzakelijk zijn politieke 
waardering van cultuur zou kunnen maken dat er in samenspraak met 
het veld naar duurzame oplossingen gezocht wordt. Zo lijken veel 
maatregelen te beantwoorden aan het probleem dat Gardiner schetst: 
het is niet alleen dat de huidige acties het belang van volgende 
generaties niet dienen, maar ook worden deze generaties met nieuwe 
problemen opgezadeld.

Maar vindt er ook een klimaatverandering plaats bij de liefhebbers 
van kunst? Hierop luidt het antwoord nee. Bij alle politieke klimaat-
veranderingen is de particulier zijn eigen koers blijven varen, particuliere 
liefhebbers zijn altijd gemotiveerd gebleven die bijdrage te leveren  
die van belang was voor henzelf en voor de toekomstige generaties. 
Zij hebben daarmee niet alleen gezorgd voor hun eigen en daarmee 
fantastische huidige openbaar kunstbezit maar nemen nog steeds de 
verantwoordelijk- heid voor het openbaar kunstbezit van de toekomst.

De huidige politieke klimaatverandering maakt dat de Vereniging 
Rembrandt al ‘haar’ particuliere liefhebbers, al die leden van de 
afgelopen 129 jaar, die allemaal op eigen wijze hun bijdrage hebben 
geleverd en leveren, meer dan ooit in ere houdt. Want zij blijven, 
verenigd in ‘Rembrandt’, in deze filosofische stormen hun eigen 
toekomstgerichte koers varen. De nieuw ingezette strategie heeft als 
belangrijk kenmerk de leden van de Vereniging Rembrandt nog meer 
bij ons openbaar kunstbezit te betrekken, door nauwlettend de 
belangen van dat bezit in de gaten houden en te verdedigen, en door 
de achter-grondverhalen over en de avonturen van de aankopen te 
vertellen. De (tijdelijke) Geefwet is een politiek gebaar, waarvan wij 
natuurlijk hopen dat er veel gebruik van gemaakt zal worden, maar 
belangrijker is de wetenschap dat de Vereniging – als collectief – met  
u zal kunnen blijven zorgdragen voor ons toekomstig openbaar 
kunstbezit.

Fusien Bijl de Vroe

Directeur



Hij had portretten van Guido d’Arezzo 
en Laurens Jansz. Coster, de veron-
derstelde uitvinders van de muziek-
notatie en de boekdrukkunst, naar 
men destijds dacht geschilderd door 
Lucas van Leyden. Maar die zijn nu 
juist weer weg. Toen deze stukken 
eenmaal waren herkend als de  

portretten die Piero di Cosimo in 
Florence had gemaakt van de architect 
Giuliano da Sangallo en zijn vader, 
pasten zij niet meer in het Maurits- 
huis. In een verlicht moment van  
nationaal collectiebeheer werden zij 
daarom in ruil voor enkele vroege 
Vlaamse schilderijen in langdurig 

PETER HECHT

Verkoop uit museaal bezit
een paar voorbeelden en een aanbeveling 

Behouden is kiezen, heette ooit een 

ministeriële nota; Niets gaat verloren  

was de titel van een boekje over het ver-

vreemden van museaal bezit. De discussie 

over het al dan niet mogen afstoten van  

stukken uit openbare collecties is dan ook 

niet nieuw. En wie denkt dat een object in 

een museum nooit meer in de handel zal 

komen, heeft het mis. Grote instellingen 

hebben menigmaal onder politieke druk 

of uit gebrek aan kennis topstukken  

verkocht, en menig directeur heeft ook 

weggedaan wat hem of haar van geen 

betekenis meer leek. En hoe meer er wordt 

aangekocht, hoe verleidelijker het wordt 

die grote oogst na verloop van tijd ook 

weer te schiften. Wat dat betreft heb ik 

mij wel eens afgevraagd waarom de pro-

blematiek niet ook vanaf de andere kant 

wordt aangepakt, en bij het verzamelen 

de richtlijn Voorkomen is beter wordt  

gehanteerd.   

Maar moeilijk blijft het, want niet  
alleen de kunst wordt alsmaar  
ouder. De musea worden het ook. 
Stadhouder Willem V zou verbaasd 
zijn als hij zijn verzameling in het 
Mauritshuis terug zou zien. Ze is  
bepaald gegroeid, en ons beeld van 
de Gouden Eeuw was het zijne niet. 
Voor hem geen Ter Brugghen en 
geen Coorte, destijds allebei verge-
ten. Ook Rembrandts Portret van 
een oude man, waar wij nu zo blij 
mee zijn, had hij waarschijnlijk niet 
gekocht. Hij hield niet van grof ge-
schilderd werk, en bovendien: wat 
zou hij hebben gemoeten met een 
portret van die hem onbekende 
dikke mijnheer?
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The Schoolboys

Marlene Dumas

1987. Olieverf op 

doek, 160 x 200 cm

(voorheen collectie

MuseumgoudA,  

verkocht in 2011)

The Turkish

Schoolgirls

Marlene Dumas

1986. Olieverf op 

doek, 160 x 200 cm

STEDELIJK MUSEUM, 

AMSTERDAM

Foto’s: G
alerie Paul A

ndriesse



Wie meer 
dan een miljoen  
voor een Dumas 
betaalt, zal er 
ongetwijfeld 
goed voor 

zorgen

museum te verkopen? Die schilder 
kwam niet uit Gouda, het onderwerp 
heeft niets met die stad van doen,  
en het schilderij is pas in 1951 voor 
Gouda gekocht: als Gouda alleen nog 
maar Goudse zaken wil verzamelen, 
zoals nu is besloten, kan zo’n stuk  
gemakkelijk worden weggedaan. Mij 
lijkt dat geen goed idee. Ik ben ook 
blij dat het Frans Hals Museum zijn 
Sweerts nog heeft. Ook dat werk 
stond een paar jaar geleden op de 
nominatie te worden verkocht, omdat 
het een zwerfkei zou zijn en het  
museum geld voor een nieuw depot 
nodig had. Een in Haarlem verdwaald 
schilderij van Benjamin West moest er 
toen wel aan geloven, en het Frans 
Hals Museum kreeg er een miljoen 
euro voor. Dat de helft van dat be-
drag vervolgens aan de erven van de 
vorige eigenaar van de West moest 
worden afgestaan, was niet voorzien. 
Maar het schilderij was nu eenmaal 
niet als belegging aan het museum 
toevertrouwd. 

Gouda en Haarlem zijn een beetje 
verdrietige verhalen, ook al was de 
West een eenzame gast in het Frans 
Hals Museum, en ook al is Dumas in 
onze musea royaal vertegenwoordigd. 
Je zou bij deze geschiedenissen zelfs 
kunnen zeggen: zie je wel, niets gaat 
verloren! Wie meer dan een miljoen 
voor een Dumas betaalt, zal er  
ongetwijfeld goed voor zorgen, ook 
al kunnen wij dat schilderij nu niet 
meer zien, en Wests Phaeton is nu in 
het Louvre, waar hij meer betekent 
dan in enig Nederlands museum  
mogelijk was geweest. En als men in 
Haarlem nu na zorgvuldig overleg 
had besloten dat ongewone schilderij 
te verkopen om met de opbrengst 
een topstuk te verwerven dat beter 
in de eigen collectie had gepast,  
zou ik daar geen kwaad van hebben 
gesproken. 

bruikleen overgedragen aan het 
Rijksmuseum, zodat het Mauritshuis 
het begin van de schilderkunst in de 
Lage Landen beter zou kunnen laten 
zien, en Amsterdam zijn bescheiden 
collectie Italianen wat zou kunnen 
versterken. De mooie Bewening uit 
de omgeving van Rogier van der 
Weyden, die koning Willem I in 1827 
voor het Mauritshuis had laten kopen, 
kreeg zo na 1945 dus gezelschap  
van een paar andere vroege Vlaamse 
schilderijen uit het Rijksmuseum, en 
in het Rijksmuseum kwam Piero di 
Cosimo bij Fra Angelico te hangen. 
Helaas is deze taakverdeling tijdens 
het directoraat van Ronald de Leeuw 
grotendeels weer ongedaan gemaakt 
en zijn de meeste van de vroege 
Vlaamse werken destijds terugge-
haald naar Amsterdam. 

Taakverdeling en concentratie ten 
behoeve van de Collectie Nederland: 
het blijft een vrome wens, net als dat 
museum voor Europese schilderkunst, 
waartoe men de krachten nooit heeft 
kunnen bundelen. De ambitie van 
koning Willem I om het Mauritshuis 
niet alleen Vermeers Gezicht op Delft 
te bezorgen, maar de verzameling 
ook te verbreden met werk van Van 
der Weyden en Murillo, is net zo 
weinig levensvatbaar gebleken als de 
poging van het Rijksmuseum om een 
kleine honderd jaar later zijn verzame-
ling schilderijen een bovennationaal 
karakter te geven. De in 1922 met 
steun van de Vereniging Rembrandt 
verworven Goya, die nu net als de 
Haagse Murillo tijdelijk in de opstelling 
van de vaste collectie van Museum 
Boijmans is geplaatst, is in Amsterdam 
altijd een zwerfkei gebleven. Een hele 
mooie weliswaar, maar toch. Een heel 
behoorlijke Monet uit 1884, die al in 
1900 aan het Rijksmuseum werd ge-
schonken, paste er zo mogelijk nog 
minder.

Nu lijkt dat misschien ook wel een 
raar cadeau, een Monet voor ons zo 
nationaal georiënteerde Rijksmuseum, 
waar zelfs de Zuid-Nederlandse 
meesters vrijwel helemaal ontbreken. 
Maar ook de verzameling van het 
Rijksmuseum is in de afgelopen eeuw 

voortdurend aangepast. Honderd jaar 
geleden had het Rijksmuseum werk 
van Cézanne, Van Gogh en Picasso 
in bruikleen, en in het kielzog van  
die weer geretourneerde bruiklenen  
verdween ook de eigen Monet, die 
na enige omzwervingen in het Van 
Gogh Museum is beland. Gelukkig 
zijn al die genoemde prachtwerken 
nooit verkocht, maar integendeel met 
gesloten beurs in bruikleen gegeven 
aan musea waar zij nu meer beteke-
nen dan bij hun feitelijke eigenaar. 

Het schilderij The Schoolboys van 
Marlene Dumas uit het museum in 
Gouda ging daarentegen verloren 
voor ons openbaar kunstbezit, en het 
is onwaarschijnlijk dat die jongens 
ooit nog anders dan op een tentoon-
stelling zullen worden herenigd met 
hun emotionele en fysieke tegenhan-
gers, The Turkish Schoolgirls, een 
werk in de collectie van het Stedelijk. 
Die Goudse verkoop zonder overleg 
vooraf is daarom scherp veroordeeld, 
en dat de opbrengst van die handel 
vooral bedoeld bleek om een  
exploitatietekort mee te bestrijden, 
maakte de zaak alleen maar erger. 

Met de verkoop van de Dumas is 
dan ook iets in beweging gekomen 
dat maar beter niet kan bewegen, 
want wat let de wethouder en de 
museumdirecteur in Gouda bij een 
volgende tegenslag de Sweerts uit hun 
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Spinster

Michael Sweerts

Ca. 1656. Olieverf op 

doek, 53 x 43 cm

MUSEUMGOUDA, GOUDA
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daaraan voorbij te gaan. Het Maurits- 
huis verkocht in 2005 een groot schil-
derij van Gerbrand van den Eeckhout, 
nog geen twintig jaar eerder door zijn 
vriendenstichting voor het museum 
aangekocht. De daarmee vrijgekomen 
middelen werden vervolgens – als 
bijdrage van de vrienden – ingezet 
om een Rubens te helpen betalen, 
die voor het museum inderdaad veel 
meer betekent. De betrekkelijk saaie 
Van den Eeckhout is goed vertegen-
woordigd in Nederlands openbaar 
bezit, het schilderij in kwestie be-
hoorde niet tot de historische kern van 
het Mauritshuis, en wat het museum 
mede dankzij deze verkoop kon ver-
werven was van nationaal belang. 
Daar kan men moeilijk tegen zijn. 

Maar verkoop van kunstwerken uit 
het museum ter wille van de lopende 
kosten of groot onderhoud lijken  
mij principieel onjuist, en niet alleen 
omdat je het tafelzilver maar één 
keer kunt verkopen en daarna alsnog 
kleiner moet gaan wonen. Het heeft 
ook te maken met zoiets als goede 
trouw, met rentmeesterschap, en met 
de directeur als tijdelijk beheerder en 
niet als eigenaar van zijn collectie. 
Ook bij het soort verkoop dat volgens 
mij bij uitzondering wél zou moeten 
kunnen, verkoop om de eigen  
verzameling te versterken dus, kan 
men trouwens maar beter heel  
voorzichtig zijn.  

De man die in 1826 Vermeers 
Goudweegster uit de vorstelijke  
verzamelingen in München verkocht, 
valt nog wel te vergeven dat hij het 
werk niet als een Vermeer herkende, 
al blijft het vreemd dat hem de bij-
zondere kwaliteit van die zogenaamde 
doublette niet is opgevallen. Geen 
genade kan er echter zijn voor een 
van zijn opvolgers, die in 1852 een 
kleine duizend schilderijen, waaronder 
een voortreffelijke Dürer, voor een 
appel en een ei verkocht om een  
artistiek gezien waardeloze reeks  
afbeeldingen van het Beierse vorsten-
huis te kunnen laten completeren, en 
deze Zimmermann zal dan ook wel 
een ereplaats innemen in dat deel van 

de hel waar onbekwame museum- 
directeuren branden. Daar zit hij  
dan samen met zijn opvolger uit de 
nazitijd, die in de jaren dertig van de 
afgelopen eeuw Rafaëls Portret van 
Bindo Altoviti uit de Alte Pinakothek 
verkocht omdat hij dacht dat het  
een Giulio Romano was. Met de op-
brengst betaalde hij de rekening voor 
een oud Duits schilderij – een schilderij 
zó vals, dat een latere directeur het 
mij niet meer wilde laten zien. Ook  
in Keulen denkt men niet graag terug 
aan het verlies van Van Goghs Portret 
van Armand Roulin, in 1938 als ont-
aarde kunst van de hand gedaan, en 
in Sint Petersburg wordt nog altijd 
met minachting gesproken over de 
ambtenaren die de beide Van Eycks 
uit de Hermitage verkochten, omdat 
de Sovjet-Unie destijds deviezen nodig 
had. Het is in die afdeling kunstzaken 
van de hel een drukte van belang.  
En als Rudi Fuchs in 1989 niet door 
de toenmalige minister was gered, 
doordat zij hem verbood Monets Quai 
du Louvre uit het Gemeentemuseum 
te verkopen, zou hij er te zijner tijd 
vast ook terecht gekomen zijn. 

Nu zijn dit weliswaar allemaal 
sprekende, maar ook extreme voor-
beelden van al dan niet gedwongen 
verkoop of voorgenomen verkoop 
uit museaal bezit. Het kan uiteraard 
ook anders, en het zou oneerlijk zijn 

Isaac en Rebecca

Gerbrand van den Eeckhout

1665. Olieverf op doek,  

128,2 x 169,8 cm

PARTICULIERE COLLECTIE

(voorheen collectie Stichting 

Vrienden van het Mauritshuis,  

verkocht in 2005) 

Oude vrouw en jongen met kaarsen

Peter Paul Rubens

Ca. 1616. Olieverf op  

paneel, 79 x 61 cm

MAURITSHUIS, DEN HAAG



Nu denkt u misschien: het gaat bij 
verkoop uit museaal bezit toch vrijwel 
nooit om topstukken, maar veeleer 
om lachwekkende hoeveelheden 
spullen uit overvolle depots, die de 
kosten van opslag en beveiliging 
nauwelijks rechtvaardigen? Welnu, 
het depot opschonen, dat is misschien 
ook wel eens nodig, al houdt de  
verkopende partij daar financieel niet 
veel aan over wanneer het alleen 
om sneue winkeldochters gaat. En 
zelfs daarin kan men zich vergissen. 
Tegenwoordig begrijpt niemand 
meer, waarom er in de jaren vijftig 
voor een habbekrats een Coorte uit 
het Gemeentemuseum in Den Haag 
werd verkocht – een schilderijtje  
dat ook toen al een fijn cadeau  
voor Dordrecht of Middelburg was 
geweest. Zakelijk gesproken was  
die afstoting voor een paar duizend 
gulden evenmin verstandig: zo’n 
paneeltje zou nu een slordig miljoen 
opbrengen, en zoveel ruimte nam 
dat testje met aardbeien nu ook 
weer niet in beslag.   

Om dat soort vergissingen te 
voorkomen zijn er regels nodig,  
net als voor tal van andere zaken. 
Misschien zou het daarom goed zijn, 
als alle voorstellen tot voorgenomen 
verkoop uit museaal bezit centraal 
moesten worden aangemeld om 
door een onafhankelijke commissie 
te worden getoetst. Een commissie 
die vervolgens ook zou moeten  
kunnen bemiddelen bij herplaatsing, 
omdat zij denkt vanuit de Collectie 
Nederland, en verder ziet dan het 
lokaal belang. Een Victor de Stuers 
had zoiets kunnen organiseren. Wie 
weet waar de heer Zijlstra ons nog 
mee verrasts

Peter Hecht is hoogleraar Kunstgeschiedenis 

aan de Universiteit Utrecht en bekleedt het 

Vereniging Rembrandt-fellowship

Toch – ik herhaal het nog maar eens – 
is de museumdirecteur geen eigenaar 
van zijn collectie, maar veeleer de  
beheerder van wat aan hem is toe-
vertrouwd. Hij moet zorgen voor de  
werken die in de loop der tijd apart 
zijn gezet als het bewaren waard.  
Hij is een schakel in een keten, en hij 
moet zich steeds bewust zijn van de 
geschiedenis van de verzameling 
waarvoor hij – tijdelijk – verantwoor-
delijk is gemaakt. Collecties die met 
een dergelijk gevoel voor continuïteit 
worden beheerd en uitgebreid, zijn 
meestal ook de beste en meest waar-
devolle: hun intellectuele coherentie 
is een niet te versmaden kwaliteit. 

Drie generaties directeuren van 
het Centraal Museum in Utrecht 
hebben consequent gewerkt aan  
de opbouw van een verzameling 
Utrechtse schilderkunst, met  
bijzondere accenten op Van Scorel, 
Bloemaert, Ter Brugghen en Koch. 
Dat heeft geresulteerd in een uniek 
ensemble, dat net zo duidelijk bij 
Utrecht hoort als de tegenwoordig 
vrijwel onzichtbare historische verza-
melingen van de stad. Maar na die 
drie consistent werkende generaties 

wilde het stadsbestuur iets anders en 
iets nieuws: Utrecht wilde een centrum 
voor internationale, eigentijdse kunst. 
Een kleine twintig jaar werd daar  
vervolgens in een apart museumpje 
aan gewerkt, en dat werd helemaal 
niet slecht gedaan. Maar toen was  
de lol eraf en bleek het project te 
duur. Het Museum Hedendaagse 
Kunst Utrecht werd opgeheven, en 
het Centraal Museum kreeg er een  
collectie zwerfkeien bij. Een Duane 
Hanson bijvoorbeeld, nu in de dub-
bele betekenis van een dakloze in de 
garderobe te zien. Andere stukken 
van vergelijkbaar belang worden in 
depot bewaard. Elders in Nederland 
zouden die werken een rol van  
betekenis kunnen spelen.  

Vooral niet verkopen, zou ik daarom 
op voorhand tegen het Centraal 
Museum willen zeggen, en mocht de 
politiek het museum ooit in die zin 
onder druk gaan zetten, niet naar de 
veiling ermee, maar met gesloten 
beurs overdragen of langdurig uitlenen 
aan een andere openbare instelling. 
Die kan dan tot ons aller genoegen 
laten zien wat hoe dan ook al met 
ons aller geld werd aangekocht.  

Derelict woman

Duane Hanson

1973. Polyester en fiberglas, 

beschilderd met olieverf,  

textiel, H 54, B 79, L 131 cm

CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT
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De museum-
directeur is geen 

eigenaar van 
zijn collectie, 

maar veeleer de 
beheerder van 

wat aan hem is 
toevertrouwd
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wie weet hoe het er aan het eind van 
deze eeuw zal uitzien. Op dit moment 
zwaait de pendel meer in de richting 
van de particulier en dat is voor de 
Vereniging Rembrandt natuurlijk een 
uitdaging! 

De afgelopen twee decennia ben  
ik verantwoordelijk geweest voor het 
verzamelbeleid van een van de mooiste 
musea van ons land, of zelfs in de 
wereld: het Kröller-Müller Museum. 
In de geschiedenis van deze organi-
satie zijn particulier en overheid een 
spannende relatie aangegaan. Helene 
en Anton Kröller hebben met de mid-
delen van hun firma een fabelachtige 
verzameling bij elkaar gebracht die  
in 1935 is overgegaan aan de Neder-
landse Staat in eigendom, die tege-
lijkertijd een aantal lasten op zich 
nam. Eén daarvan was de bouw van 
een museum op De Hoge Veluwe, 

een ander was het faciliteren van de 
exploitatie daarvan. Het Rijksmuseum 
Kröller-Müller opende in 1938 met 
Helene als directeur. Het was Helenes 
persoonlijke overtuiging dat kunst 
kon bijdragen aan innerlijke rijkdom. 
Haar grote betekenis is dat ze daarvan 
een maatschappelijk doel wist te 
maken.

In 1908 had Helene haar eerste 
belangrijke aankopen gedaan en  
binnen tien jaar was er al een museale 
verzameling van wereldfaam bijeen-
gebracht die voor het publiek toe-
gankelijk was in een privémuseum in 
Den Haag. Geïnspireerd door haar 
raadgever op artistiek gebied, H.P. 
Bremmer, had ze de missie op zich 
genomen om de meest vooruitstre-
vende kunst van haar tijd bij een 
groot publiek voor het voetlicht te 
brengen. Ze voerde die taak uit met 

Na 21 jaar directeurschap neemt Evert van Straaten 

afscheid van het Kröller-Müller Museum. In deze 

bijdrage blikt hij terug op het verzamelbeleid van 

het museum en de betekenis daarin van de twaalf 

aankopen die door de Vereniging Rembrandt zijn 

ondersteund. Verderop in dit Bulletin besteedt hij 

aandacht aan de meest spraakmakende aankoop 

van de afgelopen jaren: The Paintings (with Us in 

the Nature) van Gilbert & George. Binnenkort opent 

een grote afscheidstentoonstelling in het museum, 

Verlangen naar volmaaktheid, waarin de aanwinsten 

van de afgelopen 21 jaar centraal staan. Gelijktijdig 

verschijnt onder dezelfde titel een boek dat Van 

Straaten schreef over de achtergronden van het  

verzamelbeleid tijdens zijn directoraat.

EVERT VAN STRAATEN

DE PASSIE VAN DE VERZAMELAAR

Verzamelen zit de mens in het bloed, 
aanvankelijk om te overleven, daarna 
om een breder scala van redenen: 
behoeftebevrediging, kennisvermeer-
dering, hebberigheid, statusverhoging, 
machtsuitoefening, winstbejag, 
schoonheidsbeleving, levensverrijking, 
inspiratiebron. De gecultiveerde  
verzamelaar ontwikkelt vroeg of laat 
een gedrevenheid, een gepassioneerd-
heid die hem uit het persoonlijke  
domein naar buiten brengt en hem 
een maatschappelijk doel laat najagen. 
Hij wil mensen iets leren, een over-
tuiging bijbrengen, laten genieten, 
inspireren. Op het gebied van kunst 
en cultuur zijn sinds enkele eeuwen 
musea de instituten geworden waar 
de particuliere verzamelaar en de 
overheid samenkomen. Dat is eigen-
lijk nog maar een korte geschiedenis: 

Verzamelen om te inspireren

Relief mit gelbem Viereck 2

Kurt Schwitters

1928. Gemengde technieken, H 65 B 46,4 D 18 cm

KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM, OTTERLO



volledige overgave en gesteund door 
ruime financiële middelen. Helenes 
aanpak was vooruitstrevend en 
dwingt nog steeds bewondering af. 
Haar kunsthistorisch evangelie had 
zich al vroeg in haar hoofd gevormd. 
De kern van haar visie is nog steeds 
herkenbaar en actueel: de kunstenaars 
van haar tijd hadden, volgens haar, 
een zodanige staat van meesterschap 
bereikt bij het scheppen van kunst-
werken, dat ze, mede onder invloed 
van ontwikkelingen in wetenschap en 
filosofie, zich konden, ja, zich moesten 
gaan richten op het verbeelden van de 
niet geziene realiteit. Hoewel ze aan-
vankelijk koos voor abstract werkende 
kunstenaars als Piet Mondriaan, ging 
haar voorkeur later uit naar kunste-
naars die de abstractie verruilden voor 
een geïdealiseerde vorm van figuratie, 
zoals Bart van der Leck. Ze zag een 
grote maatschappelijke rol voor de 
kunstenaar en vormde een verzame-
ling van oude en nieuwe kunst om 
aan de hand daarvan de ontwikkeling 
naar de kunst van haar eigen tijd te 

verklaren. Naar eigen zeggen verza-
melde ze doelbewust, onpersoonlijk 
en objectief: heel ongebruikelijk voor 
een particulier. Ze had al snel een 
verzamelprogramma voor ogen. 
Daardoor kon ze tijdens reizen in het 
buitenland ook snel schakelen van 
oud naar nieuw, van waardering voor 
een middeleeuwse Christuskop naar 
appreciatie van een Picasso: ze wist 
meteen in welke zaal van haar museum 
ze thuishoorden. 

HET ENGAGEMENT VAN HET MUSEUM

In haar nota van 26 januari 1933 
over de toekomst van het museum 
schreef Helene Kröller ‘dat het zeer 
stellig in onze bedoeling ligt, de ver-
zameling na onzen dood als afgesloten 
te beschouwen, dat er niets meer aan 
toegevoegd, noch afgenomen mag 
worden en dat dit een zeer principieele 
opvatting van ons is, door ons van te 
voren wèl overwogen’.1 De enige 
opening die ze geeft, is een proefpe-
riode van tien jaar voor een beoogde 
aankoop. Daarop aangesproken door 

Le Commencement du Monde

Constantin Brancusi
1924. Brons, H 16,5 B 29,5  
D 15,5 cm
KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM, 

OTTERLO
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de toenmalige minister van Cultuur 
kwam ze, gelukkig, terug op haar 
principiële standpunt, omdat ze de 
bouw van het museum niet in ge-
vaar wilde brengen en gerustgesteld 
werd door de toezegging van de  
minister dat haar nota aan de  
schenkingsakte gehecht zou worden, 
en dat haar wensen zo toch geëer-
biedigd zouden worden. De toekom-
stige directeuren kregen daardoor 
weliswaar de vrijheid om het museum-
beleid steeds aan de eisen van de tijd 
aan te passen, maar hadden ook de 
morele plicht om zich te verhouden 
tot de inhoudelijke uitgangspunten 
van de stichters.

Mijn voorgangers en ik hebben ‘de 
nota van mevrouw’ steeds ter harte 
genomen, maar er ook ieder een 
eigen kleur aan gegeven. Na Helene, 
die in 1939 overleed, werd haar  
vertrouweling Sam van Deventer  
directeur. Hij werd op verdenking van 
collaboratie in 1945 uit zijn functie 
ontheven en kwam, ondanks het  
feit dat er geen proces tegen hem 
gevoerd is, niet meer terug. Willy 
Auping, zijn rechterhand, was tot zijn 
dood in 1947 waarnemend directeur. 
Van Deventer en Auping kwamen  
er niet toe om een eigen stempel op 
het verzamelbeleid te drukken. Dat 
konden Bram Hammacher en Rudi 
Oxenaar, respectievelijk gedurende 16 
en 27 jaar directeur van het museum, 
wél. Zij volgden ieder hun eigen lijn, 
maar steeds met oog voor de geest 
van de verzameling, en zij hielden  
rekening met wat de voorganger er 
aan had toegevoegd. Helene had als 
particulier ultieme vrijheid bij het  
kiezen van kunst, maar zij verkoos  
de ‘objectiviteit’ van een museale 
aanpak. Haar opvolgers hadden die 
keuze niet, omdat ze er aan gehouden 
waren, als rijksambtenaren, uitsluitend 
een ‘objectieve’ koers te volgen. De 



bril is natuurlijk altijd gekleurd. Voor 
allen gold dat ze een visie hadden op 
de kunst en het verzamelbeleid en 
daar verantwoording over wilden  
afleggen. Een simpele wet is dat een 
verzameling spannender en betekenis-
voller wordt wanneer er een goed 
verhaal mee verteld wordt met boei-
ende hoofdstukken, als een feuilleton 
of een moderne soap. Wat ook telt is 
dat langdurige directoraten bijdragen 
aan lange lijnen en grote samenhang 
in de collectie.

Mijn opgave was, toen ik in 1990 
aantrad, om nieuwe afleveringen te 
verzorgen. In het begin kostte me 
dat moeite, omdat er verzelfstandigd 
moest worden (de marktwerking in 
de musea begon in die jaren), omdat 
de conditie van de collectie en de 
beeldentuin veel aandacht vergde en 
er weinig aankoopbudget was. Een 
vaste koers bij het verzamelen was 
alleen al noodzakelijk om de beperkte 
middelen niet te versnipperen. 

In het verzamelbeleid heb ik van 
het begin af aan ervoor gekozen  
om het ruime begrip ‘utopie’ tot de 
belangrijkste leidraad te maken, als 
uitdrukking van het streven naar een 
ideaal, dat met veel ‘idealistische’ 
werken in de verzameling verbonden 
kon worden. Er kristalliseerden zich 
vier hoofdlijnen uit. Op het gebied 
van de klassieke modernen zijn dat 
de toevoegingen van werken van de 
kunstenaars van De Stijl en hun  
tijdgenoten. Het doel was om hun 
wereldverbeterende bedoelingen een 
extra accent te geven, hun ruimtelijk 
werk een belangrijkere plaats te geven 
in de verzameling en daardoor meer 
parallellen met hedendaagse kunst te 
kunnen trekken. In de tweede plaats 
heb ik de beeldende kunst rond 1970, 
waarin men opnieuw op zoek gaat 
naar de essentie van de kunst, een 
anker gegeven in de verzameling.  

Petite Chouette

Pablo Picasso

1951-53. Gemengde technieken, 

H 33,5 B 22,5 D 19 cm
KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM, 

OTTERLO
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Ik vat de 
verzameling op als 

een driedimensionaal 
spinnenweb, met in het 
hart de werken uit de 

oorspronkelijke Kröller-
verzameling
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PUBLIEKSLIEVELINGEN

De aankopen die met steun van de 
Vereniging Rembrandt tot stand 
kwamen passen heel goed in het 
hiervoor geschetste beeld. Een aan-
tal daarvan is hier afgebeeld, maar  
u vindt ze alle terug op de website 
van de Vereniging. Ik bespreek hier 
enkele werken die tot publieks- 
lievelingen zijn uitgegroeid. Van de 
klassieke modernen zijn er uit de 
omgeving van De Stijl Theo van 
Doesburgs Contra-compositie X uit 
1924 en Relief mit gelbem Viereck 2 
uit 1928 van Kurt Schwitters. Vooral 
van dit laatste werk springt de posi-
tieve, wereldverbeterende intentie 

naar voren: het oogt als een futu- 
ristische architectuurfantasie. De 
kunstenaars van die jaren ontdekten 
het wandreliëf als ideale oefengrond 
om met het samengaan van schilder-
kunst, beeldhouwkunst en bouwkunst 
te experimenteren. 

In de collectie van het Kröller-Müller 
Museum is daar ondertussen een 
mooie verzameling van opgebouwd, 
waarin, naast deze Schwitters,  
werken schitteren van César Domela 
Nieuwenhuis, het Russische collectief 
uit de jaren twintig UNOVIS of 
Sophie Taeuber-Arp. Er straalt een 
optimistisch, naïef enthousiasme 
vanaf dat inspirerend werkt.

Ik zie deze onderzoekende kunst,  
die op een meer abstract niveau het  
utopische van de kunst analyseerde, 
als een belangrijke schakel tussen de 
pionierende kunstenaars van voor de 
oorlog en toonaangevende kunste-
naars van nu. Op de derde plaats zijn 
er de hedendaagse kritische geesten 
die alle nuances tussen empathie en 
kritiek in hun werk laten zien, maar 
nooit een cynische visie hebben. En 
tot slot, op de vierde plaats, zijn er 
de hedendaagse utopisten, die ener-
zijds bewust het oude principe van 
vernietigen en opbouwen toepassen, 
maar dat mengen met een besef van 
vergankelijkheid waarin melancholie 
en ironie doorschemeren.

Ik vat de verzameling op als een 
driedimensionaal spinnenweb, met in 
het hart de werken uit de oorspron-
kelijke Kröller-verzameling: er is één 
grote samenhang, maar om van het 
ene naar het andere kunstwerk te 
komen moeten soms heel veel kruis-
punten overgestoken worden. Als 
men zich daarop instelt, dan loont 
het om van Vincent van Gogh naar 
Anselm Kiefer te gaan, van James 
Ensor naar Jan Fabre of van Piet 
Mondriaan naar Ad Reinhardt.

Concetto spaziale

Lucio Fontana

1961. Olieverf op doek,  

73,6 x 92,5 cm

KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM, 

OTTERLO

Zonder Titel

Louise Bourgeois

1946-47. Olieverf op doek, 

82,4 x 249,5 cm

KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM, 

OTTERLO
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spanningen die daarmee te maken 
hebben. Werken van Sigmar Polke 
(verworven in 1995) horen daarbij, 
maar ook van Jeff Wall (verworven in 
2008) en vooral van Louise Bourgeois. 
Zonder Titel, haar schilderij uit 1946-
47 dat we in 1992 kochten, is een 
werk vol spanning die onder de huid 
kan kruipen.

De werken van Pino Pascali (Campi 
arati e canali d’irrigazione, aangekocht 
in 1991), Gilbert & George (The 
Paintings, aangekocht in 2010, pp. 
34-39) of Anselm Kiefer (aangekocht 
in 2001) ademen een hedendaagse 
utopische sfeer, waaruit het optimisme 
van de vooroorlogse generaties ge-
heel verdwenen is en melancholie en 
ironie de sfeer bepalen. 

De grootste opgave is geweest om 
steeds de geschiedenis van de verza-
meling mee te nemen naar het heden 
en er laagjes aan toe te voegen, die 
zorgden voor verrassingen, maar ook 
voor verdieping in de beleving van 
wat er al was. Een verzameling is een 
organisme en haar te laten ademen 
en mensen inspiratie te laten geven  
is de grootste opgave. Ik hoop dat 
veel, heel veel mensen mogen blijven 
genieten van de kunst in dat prachtige 
domein op De Hoge Veluwe en dat 
zij er door geïnspireerd wordens

De tentoonstellling ter gelegenheid  

van het afscheid van Evert van Straaten, 

Verlangen naar volmaaktheid, is van  

1 april tot en met 28 oktober 2012 te  

zien in Museum Kröller-Müller in  

Otterlo.

Werk van Constantin Brancusi en 
Pablo Picasso mag niet ontbreken  
in een museum dat gewijd is aan  
de ontwikkeling van 20ste-eeuwse 
beeldhouwkunst. Met de verwerving 
van Le Commencement du Monde, 
uit 1924, van Brancusi heeft het  
museum een icoon gekregen dat te 
vergelijken is met Brug bij Arles van 
Van Gogh of Pier and Ocean van 
Mondriaan. Toen het werk in 1995 
werd gekocht, verschenen er zelfs 
cartoons in de kranten. Het is een 
beeld waarin de zoektocht van de 
kunstenaar naar een ideale vorm, 
naar een essentie zo goed af te lezen 
en zo goed in te voelen is door een 
groot publiek, dat het een centrale 
plek in het museum gekregen heeft. 
Er komen nog steeds mensen die de 
kortste weg gewezen willen hebben 
naar ‘het ei’ van Brancusi. Iets verge-
lijkbaars is gebeurd met ‘het uiltje’ van 
Picasso dat in 2004 naar het museum 
kwam. Het is weliswaar een later werk 
van de kunstenaar, uit 1951-53, en  
is ook niet groot, maar het spreekt 

enorm tot de verbeelding en is een 
prachtig voorbeeld van Picasso’s 
meesterschap om te toveren met  
het materiaal.

De verwerving van de collectie  
Van Eelen-Weeber in 2006 en het 
schilderij van Ad Reinhardt in 2010 
passen in het beeld van de kunstenaars 
die in de jaren zestig en zeventig  
opnieuw naar de bron van het  
scheppende proces gingen. Concetto 
spaziale van Lucio Fontana uit 1961, 
in 1995 verworven uit de collectie 
Visser, zie ik in dat licht, maar past ook 
heel goed naast Le Commencement 
du Monde, want ook Fontana’s werk 
is een commentaar op de mysterieuze 
oneindigheid van de ruimte.

Ik heb mijn best gedaan om een 
kritische, empathische kant van de 
kunst van de afgelopen jaren in de 
verzameling te brengen. Ik doel op 
die kant waarin zich de wrijvingen 
manifesteren wanneer de mens zich 
losmaakt van de natuur en zich steeds 
meer als cultureel fenomeen positio-
neert, met alle sociale en psychische 

Dein aschenes Haar Sulamith

Anselm Kiefer

1981. Olieverf op doek,  

170 x 190 cm

KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM, 

OTTERLO

Noot

1. H. Kröller-Müller, Enkele 
opmerkingen naar aanleiding 
van de vraag, hoe later het 
museum met de collectie 
der Kröller-Müller Stichting 
beheerd zal worden, Den 
Haag, 26 januari 1933. Archief 
Kröller-Müller Museum.
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Onder de vele min of meer vergeten 

schilderijen in het depot van het Centraal 

Museum bevindt zich ook een Vrolijk 

gezelschap uit de 17de eeuw, dat daar 

in 1948 als bruikleen van de rijksover-

heid terecht kwam. Vrolijk is trouwens 

misschien wat overdreven, al wordt er 

gerookt, gedronken en geflirt. 

De jaarlijkse onderzoekwerkgroep die ik in de 

geest van het fellowship van de Vereniging 

Rembrandt in de Utrechtse bachelor Kunst- 

geschiedenis verzorg, begon dit jaar in het 

depot van het Centraal Museum. Samen met 

Hilbert Lootsma koos ik dertig min of meer 

vergeten schilderijen uit de periode 1600-1850, 

waarbij de eerste vraag aan de studenten was: 

wat zouden wij van deze objecten willen weten 

en hoe komen wij daarachter?

De keus was zó gemaakt, dat de studenten al doende  
een zo breed mogelijk panorama van het kunsthistorische 
ambacht voorbij zouden zien komen, en vrijwel iedere  
mogelijke vraag met bijbehorende zoekstrategie kwam 
dan ook aan de orde. In het ene geval moest een anoniem 
werk worden geplaatst of een toeschrijving geverifieerd,  
in een ander de herkomst nog eens grondig uitgezocht, of 
een poging gewaagd te achterhalen wie de geportretteerde 
was en wat zijn attributen misschien beoogden te vertellen. 
Maar ook problemen van markt en reputatie en van de 
veranderende intenties van het verzamelen voor het  
Centraal Museum kwamen aan de orde. De hele rijkdom 
van het kunsthistorisch veldwerk kwam kortom voorbij,  
en bij de presentaties van de studenten aan elkaar werd 
hen bovendien gevraagd: hoe zou je het verhaal van jouw 
object nu het beste aan de museumbezoeker kunnen  
laten zien? 

In de tweede helft van de cursus mochten de studenten 
zelf een onderwerp kiezen dat tijdens het eerste onderzoek 
hun aandacht had getrokken. Hoe kwamen de Utrechtse 
hofjes in de 17de eeuw aan hun schilderijen, of wat is de 
betekenis van de oude collectie van Genootschap Kunst-
liefde voor de huidige verzameling van het Centraal 
Museum? Maar ook het bestaan van ramptoerisme in de 
17de eeuw, de veranderende mode in de portretschilder-
kunst tussen 1700 en 1750, of P.C. Wonders werk als  
graficus bleken als onderwerp uit de studie van een Utrechts 
depotstuk voort te kunnen komen. Hierbij een proeve van 
een van de papers uit de eerste ronde, naar aanleiding van 
de vraag: klopt de toeschrijving van dit schilderij aan Jan 
van Wijckersloot of niet?s

Peter Hecht is hoogleraar Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en 

bekleedt het Vereniging Rembrandt-fellowship

Een werkgroep vanuit het depot
Studenten op onderzoek

PETER HECHT
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Drinkende figuren in taveerne of  
bordeel kwamen in de loop van de 
16de eeuw steeds vaker voor in de 
kunst van de Noordelijke Neder lan den. 
Een beroemde prent van Lucas van 
Leyden toont hoe prostituee en  
koppelaarster een argeloze klant te 
grazen nemen: Wacht hoet varen  
sal, zegt de daarbij aanwezige nar. 
Dergelijke moraliserende en ook niet-
moraliserende genretaferelen zijn 
vaak moeilijk te onderscheiden van 
uitbeeldingen van de hoererij uit de 
parabel van de verloren zoon (Lukas 
15:11-32).1 Zo is bijvoorbeeld het 
bekende Vrolijk gezelschap uit 1622 
van de Utrechtse caravaggist Gerard 
van Honthorst (1592-1656) ook wel 
als een scene uit de geschiedenis van 
de verloren zoon benoemd.2 Juist 
toen Van Honthorst dat werk schil-
derde, maakte ook de figuur van de 
roker zijn opwachting in de genre-
schilderkunst, soms alleen, soms ook 
te midden van een drinkend gezel-
schap. Zijn aanwezigheid tussen de 
drinkers wordt verklaard door de 
17de-eeuwse opvatting dat roken en 
drinken een vergelijkbare bedwelming 
teweeg brengen.3 

Genretaferelen schilderden de 
Utrechtse caravaggisten graag. Vrolijk 
uitgedoste figuren, die rond een tafel 
geschaard drinken en vrijen, vinden 
we niet alleen bij Van Honthorst, maar 
ook bij Ter Brugghen (1588-1629) en 
Van Baburen (ca. 1595-1624). Net als 
zij zal ook de beduidend latere schilder 
van ons Vrolijk gezelschap zijn publiek 
hebben willen amuseren met een 
prettig en suggestief tafereel.4 Dat  
hij als schilder niet erg bedreven was, 
wordt duidelijk als we zijn werk  
vergelijken met een genrestuk met 
vergelijkbaar amoureus geëngageerde 
drinkers van bijvoorbeeld Gerard ter 
Borch (1617-1681). Bij Ter Borch is 
altijd sprake van een zekere spanning. 

In een vermaard schilderij uit Engels 
koninklijk bezit zien we een vrouw een 
slokje nemen, terwijl haar mannelijke 
tegenspeler een arm om haar schou-
der heeft geslagen: zijn blik verraadt 
goedkeuring en verlangen, zij kijkt 
langs hem heen.5 Zo’n beeld werkt als 
een film still: de beschouwer wordt 
geprikkeld na te denken over de  
context en het verdere verloop van de 
scène. Zo’n aanzet biedt het Utrechtse 
stuk ons niet. Toch lijkt het alsof de 
schilder zijn koppel ontleende aan 
het soort voorstelling dat Ter Borch 
destijds maakte. Vervolgens plaatste 
hij er plompverloren nog een andere, 
op zichzelf staande genrefiguur uit 
het toenmalige repertoire bij: de  
pijprokende jongeman. 

DATERING

In de bestandscatalogus van het 
Centraal Museum uit 1952 wordt 
vermeld dat ons schilderij op de  
pompon van de zwarte hoed 165[.]  
is gedateerd.6 Hoewel die datering 
inmiddels onvindbaar is, wijst de kledij 
van de figuren inderdaad op vervaar-
diging rond het midden van de 17de 
eeuw: vergelijkbaar geklede mannen 
vinden we in deze jaren bijvoorbeeld 
ook bij Johannes Vermeer (1632-
1675). Door het wat hardere kleurge-
bruik en het ontbreken van het ken-
merkende clair-obscur onderscheidt 
het Utrechtse genrestuk zich van zijn 
caravaggistische voorlopers.7 Ook 
het porseleinachtige inkarnaat van de 
zittende figuren neigt eerder naar het 
zogenaamde Hollands classicisme dat 
rond 1650 vooral in Haarlem hoogtij 
vierde. Formaat en compositie van 
het Vrolijk gezelschap wijken echter 
af van wat rond die tijd gebruikelijk 
was in de Noord-Nederlandse genre-
schilderkunst. Scènes in bordeel en 
taveerne werden toen vrijwel uitslui-
tend nog op klein formaat geschilderd, 

Een vrolijk gezelschap 
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Toegeschreven aan Jan van Wijckersloot

1650-60. Olieverf op doek, 101,1 x 150,5 cm
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(in bruikleen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

De schilder heeft drie figuren rond een 
tafel geschikt: links een jongen die zijn 
pijp aansteekt, en rechts een wat oudere 
man met een glas – een zogenaamde 
fluit –, die zijn linkerarm om de schouder 
van een jonge vrouw heeft geslagen.  
Zij zet haar glas aan de lippen en wisselt 
een blik met hem uit. Merkwaardig is 
dat de zittende jongen geen enkele  
aandacht aan het paar schenkt en ook 
geen glas voor zich heeft staan. 
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datering bevond bij de Parijse kunst-
handelaar Guy Stein.8 Daarna raakte 
het op drift en kwam het in de Tweede 
Wereldoorlog terecht bij kunsthande-
laar Dik, die het naar Duitsland ver-
kocht. Na recuperatie kwam het doek 
onder beheer van de Stichting 
Nederlands Kunstbezit (SNK), waar 
het werd geïdentificeerd als het doek 
van Stein.9 Opmerkelijk is dat signa-
tuur en datering intussen waren  
verdwenen. Die zijn dus tussen 1937 
en 1945 verwijderd, vermoedelijk om 
het toen naamloze schilderij onder 
een meer bekende naam te kunnen 
verkopen.10 Het Rijksbureau voor 
Kunsthistorische Documentatie (RKD) 
in Den Haag bewaart echter een  
detailfoto van de oorspronkelijke  
signatuur, die kan worden gelezen 
als: Gio. Wijckersloot.  

Over de Utrechter Jan van 
Wijckersloot (1625/30-1687) is  
weinig bekend, al weten we dat hij  
rooms-katholiek was en verschillende 
altaarstukken voor schuilkerken heeft 
gemaakt.11 Ook mogen we aannemen 
dat hij in Italië is geweest, omdat hij 
zijn voornaam in zijn signatuur veran-
derde in Gio[vanni]. Zijn werk is zeer 
divers, want hij heeft zich aan bijna 
alle genres gewaagd die in de 17de 
eeuw gangbaar waren. Het Utrechtse 
genrestuk lijkt daarbij stilistisch nog 
het meest op de beide gesigneerde 
altaarstukken die hij in 1658 en 1665 
heeft geschilderd. De clowneske  
fysionomie van de staande man op 
het Vrolijk gezelschap vertoont een 
treffende overeenkomst met verschil-
lende koppen op het altaarstuk met 
Christus voor Herodes in het Musée 
Denon in Chalon-sur-Saône. Ook 
Herodes zelf is daarvan een voor-
beeld: de bolle ogen, de ronde wan-
gen en de nadrukkelijk geschilderde 
lijnen om de mondhoeken herinneren 
sterk aan het voorkomen van de 
staande man op het Utrechtse schil-
derij. De zittende figuren zijn daar 
minder grotesk: hun uiterlijk doet 
eerder denken aan de meer verfijnde 
gelaatstrekken van de jongens op 
Van Wijckersloots Allegorie op de 
Franse invasie uit 1672.  

Naast de fysionomie van de figuren 
zijn er in het Vrolijk gezelschap ook 
nog andere voor Van Wijckersloot  
typerende elementen te herkennen. 
De ongemakkelijk slappe, anatomisch 
incorrecte weergave van de linkerpols 
van de vrouw getuigt van dezelfde 
onhandigheid als de pols van de 
schrijvende figuur links vooraan in 
Christus voor Herodes. Ook de Maria 
op Van Wijckersloots Kruisafname in 
de Leidse Lakenhal heeft last van zulke 
spierloze gewrichten. Stofuitdrukking 
kostte Van Wijckersloot ook veel 
moeite, en tastbaar worden zijn voor-
werpen nooit. De hoogsels op de kan 
in het Utrechtse schilderij zijn net zo 
obligaat als de hoogsels op de hamer 
en de nagels op de voorgrond van de 
Kruisafname, en ook de plooival van 
de meestal massief ogende stoffen 
wil Van Wijckersloot maar nauwelijks 
lukken.

CONCLUSIE

De toeschrijving van het Vrolijk  
gezelschap aan Van Wijckersloot lijkt 
terecht. Stilistische vergelijking met 
gesigneerde werken van de schilder 
wijst duidelijk in zijn richting, en de 
verwijderde signatuur zal authentiek 
zijn geweest. Het karakter van het 
schilderij wordt sterk bepaald door  
de manier waarop Van Wijckersloot 
twee populaire motieven uit de des-
tijds gangbare genreschilderkunst 
heeft gecombineerd: het drinkende 
koppel en de rokende jongeman. Dit 
bijeengeraapte tafereel vertaalde hij 
vervolgens naar de Utrechtse traditie 
zoals die rond 1620 door de caravag-
gisten was ingezet: een compositie 
met halffiguren op groot liggend  
formaat. De pastiche die daaruit ont-
stond, toont naast een hoop geklungel 
ook hoopvolle elementen. Het beste 
deel, de subtiel gemodelleerde ge-
zichten van de zittende figuren, wijst 
zonder meer vooruit naar de wonder-
schone Allegorie op de Franse invasie 
die Van Wijckersloot zo’n twintig jaar 
later zou schilderens 
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met figuurtjes ten voeten uit. Het 
groot liggend formaat met halffiguren 
tegen een donkere achtergrond heeft 
onze schilder dan ook overgenomen 
van de Utrechtse caravaggisten.  

TOESCHRIJVING

Het vroegst bekende signalement van 
het Utrechtse schilderij is uit 1937, 
toen het zich nog met signatuur en 
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Lof uit Londen 
voor The Collection 
Enriched

Peter Hecht vulde in het voorjaar van 2011 
de vaste collectie van Museum Boijmans 
van Beuningen aan met ruim twintig  
werken uit andere musea. Deze bruiklenen 
en een kleine 350 schilderijen en beelden 
uit de verzameling van het museum bieden 
een verfrissende blik op de Westerse kunst 
tussen 1500 en 1940. De collectie verrijkt 
heeft nu ook internationaal de aandacht 
getrokken.

In het februarinummer van het gezag-
hebbende Britse vakblad The Burlington 
Magazine schreef Nicholas Penny, directeur 
van de National Gallery in Londen, een zeer 
positieve recensie. Hij roemt hierin onder 
andere de inrichting door Peter Hecht:  
‘[…] it is rare for anyone, whether academic 
or curator, to have Hecht’s feeling for the 
telling juxtaposition and grouping, the 
right balance of connection and contrasts, 
across half a dozen centuries’. Penny is vol 
lof over het vernieuwende concept en ziet 
het als een ‘a model for intelligent debate’ 
over de wijze waarop musea hun collectie 
zouden moeten presenteren. 

Het is voor ons natuurlijk van enorme 
betekenis dat Peter Hecht dit vanuit het 
fellowship van de Vereniging Rembrandt 
– ingesteld bij de Universiteit Utrecht 
en mede mogelijk gemaakt door het K.F. 
Hein Fonds – heeft weten te realiseren. De 
tentoonstelling is tot 2013 te zien. Vanaf 
heden besteden wij op de website van de 
Vereniging wekelijks aandacht aan twee 
zalen uit de presentatie, waarbij we enkele 
bepalende werken zullen afbeelden. We 
hopen u zo te enthousiasmeren om deze 

prachtige tentoonstelling 
ook met eigen ogen te 
gaan bewonderen. 

U kunt de recensie van 
Nicholas Penny nalezen op 
www.burlington.org.uk/
magazine/back-issues.

Vereniging Rembrandt ...meer dan alleen financiële steun

NIEUWS VAN DE VERENIGING

Als Vereniging is besloten dat de financiële steun per aankoop 
omhoog moet. De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan het  
formuleren van de strategie om dit doel te realiseren. In 2010 
heeft Martijn Sanders de plannen daarvoor uitgebreid beschreven 
in het zomernummer van het Bulletin. De recente aanstelling van 
een marketeer en een communicatiecoördinator zijn een direct 
gevolg van deze nieuwe strategie.

Per 1 oktober ben ik als mar- 
ke teer aangetrokken door de 
Vereniging Rembrandt. Ik kan 
mij voorstellen dat het u mis-
schien niet direct duidelijk is 
wat een marketeer doet. Het 
Nederlands Instituut voor 
Marketing (Nima) geeft een 
heldere definitie: Marketing 
staat voor duurzaam klantge-
richt ondernemen. Marketeers 
hebben een leidende rol in het 
bevorderen van klantgericht 
ondernemen en creëren zo duur- 
zaam waarde voor de klant, de 
organisatie en de maatschappij. 
Vrij vertaald naar mijn rol binnen 
de Vereniging Rembrandt: ik wil 
ervoor gaan zorgen dat u zich 
als lid niet alleen verbonden 
voelt bij ‘het goede doel’ dat 
wij als verenigde kunstliefheb-
bers met elkaar najagen, maar 
dat u zich ook betrokken voelt 
bij de gedachte dat wij dit met 
elkaar doen. 

De Vereniging Rembrandt is 
een prachtig instituut. Ik ben 
ongelooflijk trots dat ik voor 
deze organisatie mag werken. 
Tegelijkertijd ben ik ook van 

mening dat wij in het betrekken 
van u als lid nog stappen kun-
nen zetten. Ik deel graag een 
aantal van mijn gedachten met 
u. Zie deze vooral als een uit-
nodiging om nader met elkaar 
in gesprek te komen.  

Ik zou u bijvoorbeeld op  
de hoogte willen houden van  
actuele ontwikkelingen en/of 
nieuwe gesteunde aankopen. 
U ontvangt nu drie keer per 
jaar het Bulletin, waarin deze 
verhalen gebundeld zijn. Ik kan 
mij indenken dat het voor u  
interessant is om hier tussen-
tijds ook over te worden geïn-
formeerd. Met bijvoorbeeld 
korte berichten over nieuwe 
aanwinsten, voorzien van een 
toelichting waarom dit werk 
van belang is voor ons geza-
menlijke openbaar kunstbezit.

Wat de Vereniging Rembrandt 
in mijn ogen zo bijzonder maakt, 
is het feit dat zij volledig onaf-
hankelijk is en, al bijna 130 jaar, 
alle verzamelgebieden vertegen-
woordigt en ook steunt. Met 
de werken die we gesteund 
hebben kunnen we inmiddels 

de prachtigste verhalen vertellen 
over bijvoorbeeld de ontwikke-
ling van een kunstenaar of een 
verzameling in Nederland.  
Zo hebben we recent samen 
met Peter Hecht, het K.F. Hein 
Fonds en de AVRO voor het 
programma Kunstuur in twee 
afleveringen laten zien hoe 
werken van Claude Monet in 
Nederlandse openbare collecties 
zijn terechtgekomen.

De gedachte is om met leden 
die hebben aangegeven geïnte-
resseerd te zijn in een specifiek 
verzamelgebied soortgelijke  
– uiteraard op dat terrein  
toegespitste – verhalen te gaan 
delen. Deze ‘kunstroutes door 
Nederland’ laten u eens door 
een totaal andere bril naar uw 
favoriete kunstwerken kijken. 

De Vereniging Rembrandt 
bestaat bij de gratie van haar 
leden. Met elkaar kunnen we 
aankopen steunen die individu-
eel onmogelijk te realiseren zijn. 
Met elkaar maken we mogelijk 
dat iedereen altijd van de mooi-
ste kunstwerken kan genieten. 
Ik wil graag in contact komen 
met leden. Mocht u na het 
lezen ideeën hebben hoe wij u 
als lid meer kunnen betrekken 
bij de Vereniging, dan nodig ik 
u uit deze met mij te delen. 

Minke van Hooff  
vanhooff@verenigingrembrandt.nl

‘Leden meer betrekken bij de
 Vereniging Rembrandt’

MARKETEER MINKE VAN HOOFF



Na aankomst in Nederland in de zomer van 1947 maakte 
de piëta decennialang deel uit van de rijkscollectie (thans 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Vanaf 1953 werd 
het beeld in bruikleen gegeven aan het Aartsbisschop-
pelijk Museum Utrecht, dat in 1976 opging in het Rijks-
museum Het Catharijneconvent. De oorspronkelijke 
herkomst was onduidelijk en het duurde jaren voordat 
onderzoek van de Restitutiecommissie uitwees dat het 
beeld tijdens de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk door 
roof uit het bezit van Fritz Gutmann was verdwenen.

Begin september 2011 werd de piëta dan ook aan de  
erfgenamen van Gutmann overgedragen. Het beeld  
verliet Museum Catharijneconvent. Maar niet voorgoed, 
want de erven beseften het belang van het beeldhouw-
werk, zowel voor de Collectie Nederland als voor het 
museum, en waren van harte bereid hun medewerking 
te verlenen aan een verkoop. Eind november werden de 
onderhandelingen afgerond en kon Museum Catharijne-  
covent de piëta verwerven, met steun van de Vereniging 
Rembrandt. 

FRITZ GUTMANN

Friedrich (Fritz) Bernard Eugen Gutmann werd op  
15 november 1886 geboren als zoon van de bankier en 
mede-oprichter van de Dresdner Bank, Eugen Gutmann 
(1840 -1925). Hij trouwde met Louise baronesse von 
Landau (1892-1944), afkomstig uit een joods-Silezische 
bankiersfamilie. Het echtpaar kreeg twee kinderen: een 
zoon, Bernard Eugen (1914-1994) en een dochter, Lili 
Vera (geboren 1919). 

In 1913 werd Fritz Gutmann benoemd tot de directeur 
van het Londense filiaal van de Dresdner Bank. Door 
zijn Duitse afkomst werd hij kort na het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog gearresteerd en overgebracht 
naar het eiland Man in de Ierse Zee. De Britse regering 
hield hier tussen 1914 en 1919 duizenden burgers, voor-
namelijk van Duitse, maar ook van Oostenrijkse, Bulgaarse 
en Turkse afkomst, gevangen in interneringskampen.  
In 1918 werd Gutmann als krijgsgevangene uitgewisseld 
naar Noordwijk, waar hij werd herenigd met zijn vrouw 
en zoontje. In het neutrale Nederland kon hij zijn werk-
zaamheden als bankier hervatten en richtte hij als verte-
genwoordiger van de Dresdner Bank in 1919 samen met 
de eveneens uit Duitsland afkomstige E.P.C.H. Proehl de 
firma Proehl & Gutmann op in Amsterdam. In de jaren 
dertig werd dit bedrijf opgeheven en vestigde Fritz 
Gutmann zich als zelfstandige bankier aan de Heren-
gracht te Amsterdam. Reeds eerder, in 1924, had hij de 
Nederlandse nationaliteit verkregen. Hij woonde met 
zijn gezin op het landgoed Huize Bosbeek bij Heemstede, 
waar hij aparte dienstwoningen had laten bouwen om 
zijn zeven bedienden en privéchauffeur met familie te 
huisvesten. Mogelijk onder invloed van zijn vader, die 
een grote verzameling goud en zilver had, startte hij in 
deze periode met het aanleggen van een omvangrijke 
kunstcollectie. 

Door de dreigende internationale situatie vanaf 1939 
was het echtpaar Gutmann-Von Landau genoodzaakt 
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Museum Catharijneconvent

Utrecht

Piëta
Bohemen of Zuid-Duitsland

Ca. 1425. Gepolychromeerd lindenhout, H 100, B 67, D 32 cm
Herkomst: Collectie erven Gutmann (2011)

De vroeg-15de-eeuwse piëta in Museum Catharijneconvent 
heeft een veelbewogen herkomstgeschiedenis. Zij behoorde 
in de jaren dertig toe aan de joodse bankier en kunstver- 
zamelaar Fritz Gutmann. Aan de vooravond van de Tweede 
Wereldoorlog bracht Gutmann het beeld onder bij een 
Franse kunsthandelaar. Hier werd het gestolen door de 
nazi’s, waarna het in de kunstverzameling van Hermann 
Göring belandde. In mei 1945 troffen de geallieerden  
het beeld aan in een met kunst gevulde treinwagon. De 
sculptuur keerde terug naar Nederland waar jaren later 
het onderzoek werd gestart naar de wijze waarop het beeld 
uit Gutmanns bezit raakte.

Amerikaanse militairen 
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zoveel mogelijk kunstwerken te verkopen of naar het 
buitenland over te brengen. Zo ook de piëta, die in april 
1939 tezamen met andere stukken werd ondergebracht 
bij Paul Graupe. Graupe was een joodse kunsthandelaar 
die tijdens het naziregime uit Duitsland was vertrokken 
om zich in 1936 in Parijs te vestigen. Hij had samen met 
Arthur Goldschmidt een kunsthandel opgericht, Paul 
Graupe & Co, gevestigd aan de Place Vendôme 16.

In februari 1941 bezocht de Duitse kunsthandelaar 
Karl Haberstock (1878 -1956) Huize Bosbeek van de  

familie Gutmann. In opdracht van Adolf Hitler zocht hij 
naar joodse kunstschatten. Gutmann verkocht een deel 
van zijn collectie in de hoop een vrijgeleide te krijgen 
naar Italië. Het geld voor de verkoop werd echter over-
gemaakt naar een rekening waar hij als jood geen aan-
spraak op kon maken. Hierdoor mislukte het plan van 
Fritz Gutmann en zijn echtgenote om naar het buiten-
land te vluchten. Zij werden op 26 mei 1943 door twee 
SS-officieren thuis gearresteerd en overgebracht naar 
het concentratiekamp Theresienstadt, waar Gutmann in 
1944 om het leven werd gebracht. Zijn vrouw Louise von 
Landau werd vanuit Theresienstadt overgebracht naar 
Auschwitz, waar zij eveneens de dood vond. De twee  
kinderen, Bernard en Lili, overleefden de oorlog. 

GOEDEREN KUNSTHANDEL GRAUPE

Aan het begin van de oorlog werd in opdracht van 
Hermann Göring beslag gelegd op de goederen van de 
Parijse kunsthandel Graupe. Paul Graupe had echter 
ook een deel van de collectie, waaronder 34 objecten 
van Gutmann (inclusief de piëta), opgeslagen in een 
pand dat in eigendom was van mevrouw Wacker-Bondy 
aan de Boulevard Raspail 236 te Parijs. Deze objecten 
werden in beslag genomen door de roofinstelling 
Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR). In mei 1945 
werd de piëta door Amerikaanse militairen aangetroffen 
in de trein waarmee Hermann Göring zijn kunstcollectie 
in veiligheid probeerde te brengen, en twee jaar later, 
op 3 juni 1947, werd het beeld vanuit München naar 
Nederland gerecupereerd. 

INTERNATIONALE STIJL

De piëta is een beeldtype dat rond 1300 in Duitse vrou-
wenkloosters is ontstaan. Het diende als ‘Andachtsbild’ 
(een uit zijn verhalende context geïsoleerde voorstelling 
van Christus, Maria of een heilige), waarbij het lijden van 
Christus kon worden overdacht. Het Italiaanse ‘pietà’ 
betekent dan ook zowel vroomheid als medelijden. Door 
het lijden tot in detail weer te geven, beoogden kunste-
naars gelovigen in het diepst van hun ziel te raken. De 
beeldsnijder van de vroeg-15de-eeuwse piëta van de erven 
Gutmann is hier zeker in geslaagd, want nog steeds 
wordt menig museumbezoeker getroffen door de intens 
treurige Maria met op haar schoot haar gestorven zoon. 
Christus’ marteldood heeft duidelijke sporen nagelaten. 
Op zijn hoofd draagt hij de doornenkroon en uit de  
gapende wonden in zijn handen, voeten en rechterzijde 
lopen stralen bloed. Maria is zichtbaar aangedaan en 
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brengt haar linkerhand, bedekt met een sluier, naar het 
gezicht om haar tranen te drogen. 

Het type piëta waarbij Christus in een diagonale 
houding op Maria’s schoot is gelegen en Maria zijn hoofd 
in de nek ondersteunt (in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
Michelangelo’s piëta in de Sint-Pietersbasiliek in Rome, 
waar Maria Christus onder zijn rechterarm ondersteunt) 
komt veel voor in de periode van de Internationale Stijl 
of Schöne Stil. Waarschijnlijk ontstond dit specifieke type 
piëta rond 1400, onder invloed van de schilderkunst. De 
Internationale Stijl ontwikkelde zich in Centraal-Europa 
en kende een wijde verspreiding. Het is dan ook moeilijk 
te bepalen waar de Gutmann-piëta precies werd ver-
vaardigd. Op basis van stilistische vergelijking lijkt een 
ontstaan in Bohemen of Zuid-Duitsland echter heel 
aannemelijk. Zo vertoont de Boheemse piëta in het 
Arcidiecézni Muzeum (Aartsbisschoppelijk Museum) in 
het Tsjechische Olomouc zowel in houding als polychro-
mie (veelkleurige beschildering) sterke overeenkomsten. 

OORSPRONKELIJKE POLYCHROMIE

De Gutmann-piëta heeft vrij veel van haar oorspron- 
kelijke polychromie behouden. Deze is aangebracht op 
een dikke, witte grondering, waaronder op verschillende 
plaatsen linnen te zien is. De stralen bloed en ook andere 
details, zoals in de haarpartijen, zijn in deze grondlaag 
gemodelleerd. In de periode waarin het beeld deel  
uitmaakte van de collectie van het Aartsbisschoppelijk 
Museum Utrecht, later Museum Catharijneconvent, 
werd het drie keer gerestaureerd: in 1956, 1978 en in 
2006. Bij de laatste restauratie bleek dat veel oude en 
verkleurde retouches op de originele polychromie zijn 
aangebracht. Toch werd besloten deze retouches groten-
deels te handhaven, omdat een volledige restauratie 
zeer arbeidsintensief en daardoor erg kostbaar zou zijn. 
Het museum hoopt nu met behulp van externe fondsen 
de piëta in de nabije toekomst alsnog volledig te  
kunnen laten behandelen, waarbij alle oorspronkelijke 
polychromie wordt vrijgelegd. 

VERSTILDE EMOTIE

Opvallend is de vrij compacte compositie van het beeld 
en de benadrukking van het lijden van Christus door de 
overdadige weergave van bloed. Dit geeft de piëta een 
expressief karakter, terwijl de gelaatsuitdrukking van 
Maria juist een ingetogen verdriet laat zien. De subtiele 
verbinding van schijnbaar tegengestelde emoties, be-
doeld om aan te zetten tot het inleven in het lijden van 
Christus, legde het fundament voor de kunst van de 
Moderne Devotie in de Nederlanden. Deze beweging, 
volgens recent onderzoek nog het best te karakteriseren 
als een Nederlands-Duitse variant binnen een Europees 
netwerk van verwante religieuze hervormingsbewegingen, 
ontstond in de 14de eeuw en werkte door tot in de 16de 
eeuw. Zij legde een sterke nadruk op het beschouwen 
en overdenken van de Passie van Christus, zoals dat in 
Nederlands openbaar kunstbezit fraai kan worden ge-
toond in de collectie van Museum Catharijneconvent 
met kunstwerken als het paneeltje van Geertgen tot Sint 
Jans met Christus als de Man van Smarten (ca. 1490) en 
het Oost-Nederlandse stenen beeld Christus op de koude 
steen (ca. 1500-1520). 

In Nederlands openbaar kunstbezit bevindt zich geen en-
kele houtsculptuur uit deze periode die zich laat verge-
lijken met de Gutmann-piëta. Het in Bohemen of in 
Zuid-Duitsland vervaardigde beeld is dan ook een sleutel-
stuk voor het begrip van de Internationale Stijl, die van 
sterke invloed is geweest op de middeleeuwse beeldhouw-
kunst van de Lage Landen. Dat de piëta, niet in de laatste 
plaats mede dankzij de welwillende medewerking van 
de erven Gutmann, nu voorgoed kan worden getoond 
in de context van de belangrijke collectie internationale 
middeleeuwse beeldhouwkunst van Museum 
Catharijneconvent, stemt buitengewoon dankbaars 

Micha Leeflang, conservator / Ruud Priem, inhoudelijk directeur
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Het voordeel van de opening van de TEFAF is dat er vele 
collega’s rondlopen met wie een mogelijke aankoop  
besproken kan worden. De Duitse kunsthistorica Lisanne 
Wepler wees erop dat het niet zomaar een decoratieve 
voorstelling betreft, maar dat een aan de fabels van 
Aesopus ontleend verhaal is uitgebeeld. Daarvan was de 

handelaar nog niet op de hoogte. Het gaat om de fabel 
van de raaf die zich getooid had met de veren van andere 
vogels en voor zijn ijdelheid gestraft wordt. Zelden  
uitgebeeld in de schilderkunst en al helemaal niet als 
plafondstuk. Daarmee werd het stuk nog interessanter. 
De aanwezige medewerkers van het Dordrechts Museum 
zagen de schildering al hangen aan het plafond van de 
Schoumanzaal. Maar de vraagprijs was niet gering en er 
was veel belangstelling in de stand van de handelaar 
voor het opvallende stuk.

Zonder steun van de Vereniging Rembrandt is een 
dergelijke aankoop voor het Dordrechts Museum niet 
haalbaar. Gelukkig waren verschillende leden van het 
bestuur van de Vereniging Rembrandt ook op de opening 

aanwezig. Informeel werd gepolst of het plafondstuk in 
aanmerking zou kunnen komen voor steun. Intussen werd 
met Heim over de prijs onderhandeld en kon een optie 
van enkele dagen op het schilderij worden genomen. 
De vergadering van de Vereniging Rembrandt zou pas 
later plaatsvinden. Om binnen enkele dagen een ver-
zorgde officiële aanvraag bij de Vereniging te kunnen 
indienen werd het plafondstuk de volgende dag met 
een restaurator vóór openingstijd van de beurs uitvoerig 
onderzocht en werd de relevante literatuur opgezocht.

Er moest snel worden besloten en zelfs een risico 
worden genomen. Drie dagen na de opening kocht het 
museum het plafondstuk van Busschop, nog voor de  
officiële toezegging van de Vereniging Rembrandt. Ook 
andere fondsen waren benaderd, waarbij de eerste reactie 
dikwijls de vraag was of de Vereniging Rembrandt al van 
de partij is. Naast de aankoopsom zijn er extra kosten 
waarmee rekening moet worden gehouden. Want aan-
gezien het plafondstuk in het verleden verkleind is en 
delen doek daarbij omgeslagen werden, is een restauratie 
noodzakelijk om het oorspronkelijke formaat terug te 
krijgen. De aankoop is uiteindelijk tot stand gekomen 
met steun van het speciaal voor het Dordrechts Museum 
en Huis Van Gijn opgerichte Willem en Mary Reus-de 
Lange Fonds van de Vereniging Rembrandt en andere 
fondsen.

PRONKEN MET ANDERSMANS VEREN

De nieuwe aanwinst laat op illusionistische wijze een 
opening naar een wolkenlucht zien. Abraham Busschop 
maakte het plafondstuk in 1708 waarschijnlijk voor een 
pand in Dordrecht, want dat was de stad waar hij tot zijn 
verhuizing naar Middelburg in 1715 werkzaam was. In de 
ruimte waar het stuk bevestigd was, moet het de indruk 
hebben gewekt van een doorkijkje naar een hemel vol 
vogels. Langs een stenen balustrade zijn tal van inheemse 
en exotische soorten weergegeven. Aan één kant lijkt 
enige commotie te zijn ontstaan rond een zwarte raaf. 
Dat is de raaf (of kraai) die zich getooid had met de 
veren van andere vogels, een verhaal ontleend aan de  
fabels van de Griekse dichter Aesopus. 

De raaf wil zich mooier voordoen dan hij is en verza-
melt in het geniep veren van andere vogels. Wanneer  
hij – volgens sommige versies van de fabel – begint op  
te scheppen en de valse kleurenpracht wordt ontdekt, 
komen de vogels boos hun veren terughalen. De ijdele 
raaf wordt vernederd en kaalgepikt achtergelaten. Op 
het plafondstuk hebben diverse vogels hun eigen veer al 
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Dordrechts Museum

Dordrecht

Plafondstuk met ‘De raaf die beroofd wordt van de veren waarmee hij zich had getooid’

Abraham Busschop (Dordrecht 1670 – 1729 Middelburg)

1708. Olieverf op doek, 166 x 294 cm
Gesigneerd en gedateerd, midden onder op de stenen rand: A. Busschop f. 1708

Herkomst: Galerie Jean-François Heim, Parijs (2011)

Soms moet er snel worden gehandeld bij een aankoop. Tijdens de 
opening van de TEFAF in Maastricht vorig jaar trok het grote plafond-
stuk met felgekleurde vogels van Abraham Busschop direct de  
aandacht. Het hing als een schilderij aan de voorkant van de stand 
van Galerie Heim uit Parijs. Collega’s van het Rijksmuseum hadden 
ons al getipt. Want waar zou het stuk beter op z’n plaats zijn dan in 
Dordrecht, de stad waar het is gemaakt, en waar passen de decoratieve 
vogels mooier dan in het museum waar ook de eend van Cuyp en de 
vogelbehangsels van Aert Schouman hangen? 

De aankoop van het  
plafondstuk door Abraham 
Busschop voor het  
Dordrechts Museum is tot 
stand gekomen met steun 
van het Willem en Mary 
Reus-de Lange Fonds en 
het BankGiro Loterij 
Aankoopfonds van de 
Vereniging Rembrandt, het 
VSBfonds en de Stichting 
Vrienden van de Dordtse 
Musea.

De raaf die beroofd wordt 

van de veren waarmee hij 

zich had getooid

Anoniem naar Gerard de Jode

Gravure, ca. 8 x 11 cm

Uit Joost van den Vondel,  

Den gulden winckel der  

konstlievende Nederlanders, 

Amsterdam 1613, p. 72



in hun snavel. Dat is het duidelijkst te zien bij de pauw 
links, maar ook kleinere vogels hebben hun veertjes al 
teruggepakt. De raaf wordt zelfs tot bloedens toe kaal-
geplukt. Hoogmoed komt voor de val, als je pronkt met 
andermans veren!

Vogelschilder Melchior d’Hondecoeter (1636-1695) 
is een van de weinige kunstenaars die deze fabel heeft 
verbeeld. Hij was in 1671 de eerste die het verhaal aan-
greep om veel vogelsoorten in een spannende compositie 
op doek bijeen te brengen. Mogelijk ontleende hij het 

onderwerp aan een embleem in Joost van den Vondels 
Den gulden winckel der konstlievende Nederlanders uit 1613. 
Het heeft als motto: ‘Leergierige leert hier aen een  
gecierde Rave/Dat ghy u niet verheft in yemands anders 
have.’ De voorbeelden in het oeuvre van d’Hondecoeter 
zijn voor aan de wand; Busschop lijkt de eerste te zijn 
geweest die het thema als plafondstuk uitwerkte. 

De Dordtse kunstenaar Aert Schouman (1710-1792) 
zou in navolging van Busschop ook plafondstukken met 
vogels maken, zoals die in het oude stadhuis aan de 
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Groenmarkt in Den Haag nog te vinden zijn, maar hij 
verbeeldde geen onderwerpen uit literaire bronnen. 
Terwijl Busschop vaker toepasselijke verhalen uitkoos, 
zoals Leda en de zwaan, lijkt het Schouman vooral om 
het decoratieve effect van vogels in een parkachtige om-
geving te gaan. De fraaie behangsels in het Dordrechts 
Museum, die in 1996 met steun van de Vereniging 
Rembrandt zijn gekocht, zijn daarvan mooie voorbeelden. 
Net als het plafondstuk van Busschop waren deze ooit 
onderdeel van een kamerdecoratie.

‘VERMAARD VOGEL- EN PLAFONDSCHILDER’

De in Dordrecht geboren kunstenaar Abraham Busschop 
begon zijn carrière met ‘beeldenschilderen’, het op 
ware grootte op paneel afbeelden van mensfiguren die 
langs de contouren werden uitgezaagd. Deze waren be-
doeld om op een vermakelijke manier argeloos bezoek 
te misleiden. Vader Cornelis Bisschop (1630-1674), die 
zijn naam ook wel als Busschop spelde, was een van de 
eersten die met dergelijke bedriegertjes experimenteerde. 
Het werd een tamelijk lucratieve familiezaak waarin ook 
de oudste broer en drie zussen van Abraham meewerkten. 
Abraham ging zich echter al snel toeleggen op wat zijn 
grote specialiteit zou worden: decoratieve vogelstukken. 
Vele schoorsteen-, bovendeur- en plafondstukken  
beschilderde hij met in- en uitheemse vogels, zowel in 
Dordrecht als in zijn latere woonplaats Middelburg.

Busschop is tegenwoordig nog maar bij weinig mensen 
bekend. Veel groter is de reputatie van zijn voorganger 
en voorbeeld Melchior d’Hondecoeter, de belangrijkste 
17de-eeuwse schilder van pluimvee en exotische vogels. 
In de 18de eeuw valt die eer ten deel aan Aert Schouman, 
aan wie in het Dordrechts Museum een aparte zaal is  
gewijd. Busschop lijkt tussen de wal en het schip te vallen. 
Hoogstens is hij bekend als voorloper van Schouman,  
of als jongste zoon van Cornelis Bisschop, van wie het 
Dordrechts Museum een prachtig zelfportret bezit. 
Zelden wordt hij op eigen merites beoordeeld. Toch 
werd hij in zijn eigen tijd gerekend tot de belangrijkste 
vogelschilders. ‘Vermaard Vogel- en Plafondschilder’ 
werd hij kort na zijn overlijden genoemd. De kunste-

23  VERENIGING REMBRANDT  VOORJAAR 2012

1 Distelvink

2 Zwarte 

 kroonkraanvogel

3 Edelpapegaai (?)

4 Lori (?)

5 Bosuil

6 Pauw

7 Grote paradijsvogel

8 Drie zangvogels

  9 Twee zwaluwen

10 Paradijsvogel (?)

11 Kneu (?)

12 IJsvogel

13 Groenling (?)

14 Kemphaan

15 Geelvleugelara

16 Molukkenkaketoe

17 Blauwe reiger

18 Raaf (of zwarte 

 kraai)

19 Muskuseend

20 Kalkoen

21 (Vlaamse) gaai

(met dank aan Paul 

Knolle voor het deter-

mineren van de vogels) 

54321

6

7

8

9 10

11
13

12

14 15

16 17

18 19 20 21

Illustratie: Jantijn van den H
euvel



24  VERENIGING REMBRANDT  VOORJAAR 2012

naarsbiografen Houbraken en Weyerman waren vol lof 
over zijn werk. In 1729 schreef de laatstgenoemde dat 
Busschop ‘thans wordt getelt onder de alderbeste 
Vogelschilders’. En niet zonder humor schrijft hij dat  
er weinig schilders zijn die hem in het uitbeelden van 
vogels kunnen evenaren, of zelfs kunnen ‘overkraaijen.’

De onbekendheid van de schilderijen van Busschop 
heeft alles te maken met de aard van zijn werk. De deco-
ratieve stukken waren als vast onderdeel van een interieur 
lange tijd verscholen in woonhuizen; ze circuleerden veel 
minder dan schilderijen. Interieurs werden weliswaar 
aangepast, omdat smaak en mode nu eenmaal veranderen, 
maar daarna verdwenen de decoratieve stukken vaak 
naar het buitenland. Veel is naar Engeland en Amerika 
verkocht en soms opnieuw voor lange tijd nagelvast in-
gebouwd. In Dordrecht is zelfs niets meer van Busschop 
op de oorspronkelijke plaats te vinden. Ook dat komt 
zijn bekendheid niet ten goede. 

In musea was bovendien nauwelijks werk van Busschop 
te zien. Een schoorsteenstuk met watervogels van zijn 
hand kwam door een schenking in 1889 in het 
Dordrechts Museum terecht. Precies een eeuw later 
wijdde Laurens J. Bol, oud-directeur van het museum,  
in het tijdschrift Tableau een tweedelig artikel aan de 
‘vergeten kunstenaar van groot talent’. Het was een  
eerste bewuste poging tot herwaardering. Sindsdien is 
er meer aandacht voor het werk van Busschop en zijn er 
verschillende stukken op veilingen opgedoken. De kunste-
naar veroverde vijf jaar geleden zelfs een plaatsje op de in 
Keulen, Dordrecht en Kassel gehouden tentoonstelling 
De kroon op het werk, het eerste grote overzicht van 

Schoumanzaal in het 

Dordrechts Museum 

Een pauw en eenden opgejaagd door een hond in een parklandschap

Aert Schouman

1766. Olieverf op doek, 297 x 123 cm

DORDRECHTS MUSEUM

Detailopname van de achterzijde van het 

plafondstuk van Busschop met de omgevouwen 

rand waarop het puntje van de staart van de 

Geelvleugelara zichtbaar is.
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Hollandse schilderkunst rond 1700. Met de huidige 
aankoop van een uit particulier bezit opgedoken, groot 
plafondstuk van Busschop is de waardering voor het 
oeuvre van de kunstenaar tot een hoogtepunt gekomen. 
Zijn werk kan nu eindelijk in volle glorie worden getoond.

RESTAURATIE

Uiteindelijk zal het plafondstuk worden opgenomen in 
de Schoumanzaal. Bezoekers moeten het stuk dan weer 
kunnen ervaren zoals het oorspronkelijk is bedoeld, aan 
het plafond. Zoals de gereconstrueerde behangselkamer 
van de gebroeders Van Strij elders in het museum een 
prachtige indruk geeft van een ‘kamer in ’t rond’, zo kan 
met het plafondstuk een beter beeld worden gegeven 
van de vrijwel verdwenen decoratieve schilderkunst in 
Dordrecht. 

Net als bij de behangsels van Van Strij is het plafond-
stuk van Busschop in het verleden verkleind om het op 
een nieuwe locatie in te bouwen. Een restauratie is 
noodzakelijk om de aan alle zijden omgeslagen randen 
van ongeveer 10 centimeter breed terug te vouwen.  
Op die manier kan het oorspronkelijke formaat worden 
teruggebracht. Daarbij zal onder andere de felrode staart 
van de Geelvleugelara linksonder, die nu door de beeld-
rand doorsneden wordt, weer helemaal zichtbaar worden. 
Ook zal het verfoppervlak gereinigd worden en zal de 
voorstelling enigszins aan helderheid kunnen winnen. 
Beschadigingen en in het verleden aangebrachte over-
schilderingen zullen worden gerestaureerd. Er wordt naar 
gestreefd het plafondstuk dit jaar nog te laten schitteren 
in het Dordrechts Museums

Sander Paarlberg

Conservator oude kunst

Kunstvragen

Lodewijk de Waal (61)
Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting 
Nationaal Fonds Kunstbezit

Wat is uw eerste kennismaking  
met kunst?
‘Mijn ouders hadden een schilderij met 
een havengezicht op Rotterdam. Dat 
maakte grote indruk op mij als klein 
jongetje. Als kind wilde ik  
zeeman worden, en dat kwam mede 
door dat schilderij. Wie de maker  
was en waar het is gebleven weet ik 
niet, maar ik zie het nog voor me.’

Herinnert u zich nog uw eerste kunst-
reproductie?
‘Dat zal ongetwijfeld een affiche zijn 
geweest, want ik groeide op in de jaren zestig en was  
aangesloten bij een radicale jongerenorganisatie. Ik had  
bijvoorbeeld die beroemde foto van Che Guevara hangen.’

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Kunst kopen doe ik zelden, maar ik heb wel een abonne-
ment op de kunstuitleen. En ik heb veel mooie foto’s  
gekregen die met mijn vakbondstijd te maken hebben, 
onder andere van Chris Pennarts en Bert Verhoeff.’ 

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Ik woon in Haarlem en ben dol op Teylers Museum.  
De ambiance, de wat rommelige verzameling… het heeft 
bijna het karakter van een zolder, dat vind ik heel bijzonder. 
Maar ik kom ook graag in het Rijksmuseum voor  
Volkenkunde in Leiden en het Kröller-Müller Museum.’

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen  
steunen?
‘Schilderijen met een zekere maatschappelijke betekenis  
hebben altijd mijn voorkeur, zoals Jan Steens Burger van  
Delft in het Rijksmuseum, waarin armoede een thema is.  
Er is ooit een schilderij van Max Beckmann op de markt 
geweest van een matroos met de krant Het volk in zijn 
handen. Ik vond het jammer dat het toen niet is gelukt dat 
voor een Nederlands museum aan te kopen.’

Welk werk zou u graag met iedereen willen delen?
‘Ik heb onlangs een litho gekocht van Marlene Dumas met 
het portret van Nelson Mandela. Nu is Mandela bijna een 
heilige, maar Dumas beeldde hem af als een jonge man. 
Onder zijn portret staat de tekst ‘Would you trust this man 
with your daughter?’ De combinatie van het beeld van de 
jonge Mandela en die tekst – daar zit een wereld achter.’
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Watervogels in een parkachtig landschap

Abraham Busschop

1718. Olieverf op doek, 98,5 x 101,5 cm

DORDRECHTS MUSEUM



Thomas Gainsborough is een van de beste 
en meest geliefde Engelse kunstenaars 
van de 18de eeuw. Hij werd in 1727  
geboren in Sudbury, in het graafschap 
Suffolk. Al op jonge leeftijd werd zijn  
tekentalent erkend. Zijn vader liet hem 
op zijn dertiende naar Londen gaan om 
te studeren bij de graveur en tekenleraar 
Hubert-François Gravelot. De jonge 
Gainsborough bleef tot 1748 in de 
Engelse hoofdstad, waar hij in 1746 
trouwde met Margaret Burr, een buiten-
echtelijke dochter van de Hertog van 
Beaufort, die het paar voorzag van een 
aanzienlijk jaarinkomen. 

Gainsborough schilderde in zijn  
begintijd vooral landschappen, maar 

concentreerde zich later op portretten, 
waarmee hij meer kon verdienen. In 1752 
verhuisde hij met zijn vrouw en twee 
dochters naar Ipswich en zeven jaar later 
vestigde hij zich in Bath. Hier trok hij 
met zijn elegante portretten klanten uit 
de high society. Dankzij tentoonstellingen 
in de Royal Academy, waarvoor hij handig 
genoeg portretten van bekende klanten 
inzond, kreeg zijn werk in de jaren zestig 
nationale bekendheid. In 1774 keerde 
Gainsborough met zijn gezin terug naar 
Londen. Na de prestigieuze opdracht om 
in 1780 koning George III en koningin 
Sophia Charlotte te portretteren kreeg 
hij vaker koninklijke opdrachten.

Gedurende zijn latere jaren keerde 
Gainsborough vaak terug naar het land-
schap, zijn favoriete genre. Hierover zei 
de kunstenaar, die een bekwaam viola 
da gambaspeler was: ‘Ik ben portretten 
zat en zou graag mijn viola da gamba  
oppakken en naar een of ander lieflijk 
dorp lopen, waar ik landschappen kan 
schilderen en in rust een beetje comfor-
tabel kan genieten van het laatste stukje 
van mijn leven’. Zijn voorkeur voor het 
landschap wordt ook duidelijk uit de 
prominente landschappelijke achter-
gronden in zijn portretten. De kunste-
naar stierf in 1788 en werd begraven in 
Kew, Surrey.

WEIDSE LUCHTEN MET VOORTJAGENDE 

WOLKEN

Gainsborough schilderde het door het 
Rijksmuseum Twenthe verworven 
Boomachtig landschap in zijn vroege 
Londense tijd, vermoedelijk toen hij 18 
of 19 jaar oud was. Het ademt geheel de 
sfeer van het landschap uit zijn jeugd, 
het golvende Suffolk met zijn zandige 
karrensporen, oude eiken en weidse 
luchten met voortjagende wolken. De 
herder en de schapen herinneren aan 
de wolhandel, die Suffolk grote welvaart 
bracht en tot op de dag van vandaag het 
aanzien van steden als Sudbury en 
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Rijksmuseum Twenthe

Enschede

Boomachtig landschap met een rustende herder 
bij een zonnig pad en schapen
Thomas Gainsborough (Sudbury, Suffolk 1727–1788 Londen)

Ca. 1745-46. Olieverf op doek, 28 x 23 cm
Niet gesigneerd of gedateerd
Herkomst: Kunsthandel Richard Green, Londen (2011)

Op 23 november 2010 organiseerde de 
Vereniging Rembrandt de 11de Rembrandt-
lezing. Vijf museumdirecteuren kregen de 
gelegenheid hun droomaankoop toe te 
lichten. Geen ambitie was te hoog gegrepen 
en geld speelde geen rol, maar het werk 
moest wel te koop zijn of te koop kunnen 
komen. Directeur Lisette Pelsers van 
Rijksmuseum Twenthe was een van de vijf 
sprekers. Zij presenteerde een landschap 
van de Engelse 18de-eeuwse kunstenaar 
Thomas Gainsborough dat volmaakt in de 
museumcollectie zou passen. Dankzij 
bijdragen van verschillende fondsen en een 
geslaagde crowdfunding-actie werd de 
droomaankoop werkelijkheid. Het is het 
eerste schilderij van Gainsborough in een 
Nederlandse openbare verzameling.

Bergachtig landschap met de  

verzoekingen van Christus

Lucas van Valckenborch de Oude

Ca. 1583. Olieverf op paneel 27 x 38,2 cm

RIJKSMUSEUM TWENTHE, ENSCHEDE
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Lavenham bepaalt, met prachtige  
kerken en huizen. Ook al schilderde 
Gainsborough in het verre Londen, zijn 
geboortestreek stond hem nog perfect 
voor de geest.

Boomachtig landschap maakt deel uit 
van een reeks van acht vroege landschap-
pen van Gainsborough, die oorspronke-
lijk allemaal in bezit waren van zijn beste 
vriend, Joshua Kirby. Na Kirby’s dood 
erfde diens dochter Sarah Trimmer  
het schilderij. Vervolgens kwam het in 
bezit van zijn kleinzoon, Henry Scott 
Trimmer. Via onder meer twee veilingen 
bij Christie’s (1860) en bij Sotheby’s 
(1941) in Londen werd het uiteindelijk 
eigendom van een Engelse particuliere 
verzamelaar. Henry Scott Trimmer  
beschreef hoe de acht landschappen uit 
het bezit van zijn grootvader een gevoe-
lige snaar troffen bij de grote landschap-
schilder John Constable (1776-1837): 
‘Constable zei dat hij, wanneer hij naar 
de werken keek, tranen in zijn ogen 
kreeg en dat geen kunstenaar van zijn 
tijd ook maar in de buurt kwam van 
Gainsborough.’

LANDSCHAPPEN IN RIJKSMUSEUM 

TWENTHE

De geschiedenis van het landschap 
vormt een rode draad in de collectie van 
Rijksmuseum Twenthe. Het museum 
toont een vrijwel aaneensluitend over-
zicht van landschapschilderijen van de 
16de tot de 20ste eeuw.  Zo is goed te 
volgen hoe het landschap zich van ach-
tergrond voor Bijbelse taferelen ontwik-
kelde tot zelfstandig onderwerp in de 
schilderkunst.

In Bergachtig landschap met de verzoekin-
gen van Christus (ca. 1583) van Lucas van 
Valckenborch de Oude wordt nog wel 
een Bijbels thema verbeeld, maar het 
landschap domineert de voorstelling. 

Twee ruiters in een duinlandschap (1614) 
van Esaias van de Velde is volgens de nog 
altijd gezaghebbende kunsthistoricus 
Wolfgang Stechow een landmark in de 
geschiedenis van de landschapschilder-

kunst. In zijn standaardwerk Dutch  
landscape painting of the seventeenth century 
uit 1966 rekent hij het schilderij van  
Van de Velde tot de ‘meest spectaculaire 
“moderne” schilderijen’ van vóór 1618. 
Stechow vervolgt dat ‘dit schilderij door 
de losjes verspreid staande bomen, de 
openheid van het uitzicht en het verbin-
dende karakter van de slingerende weg 
een zeer belangrijke rol heeft gespeeld 
in de ontwikkeling naar volledige vrijheid 
van het landschap in de schilder kunst’.

In de museumcollectie wordt de ont-
wikkeling van het landschap verder voort-
gezet door andere landschapschilders 
van naam. Uit de 16de en 17de eeuw  
bijvoorbeeld Pieter Brueghel de Jonge, 
Jan van Goyen, Salomon van Ruysdael, 
Jacob van Ruisdael, Jan van Kessel en 
Aert van der Neer. Uit de 18de en 19de 
eeuw Jacob van Strij, Barend Cornelis 
Koekkoek en Gerard van Nijmegen  
– wiens Landschap in de storm in 2010 
met steun van de Vereniging Rembrandt 
kon worden aangekocht –, en vertegen-
woordigers van Barbizon (Charles-
François Daubigny), het impressionisme 
(Claude Monet en Alfred Sisley) en de 
Haagse School (onder anderen Anton 
Mauve en de gebroeders Maris).

INVLOED VAN DE NEDERLANDSE KUNST

In Groot-Brittannië was de belangstel-
ling voor Nederlandse kunst en kunst-
opvattingen groot in de 18de eeuw. 
Veel Engelse schilders keken naar 
Nederlandse meesters als Meindert 
Hobbema, Jacob van Ruisdael en Jan 
Wynants. Gainsborough leerde hun 
werk kennen tijdens zijn studietijd in 
Londen en dankzij kunstcollecties in 
landhuizen (Wilton House, Bowood, 
Corsham, Longford) in de omgeving 
van Ipswich en Bath, waar hij werkte. 
Later bracht hij zelf een kleine verzame-
ling Nederlandse landschappen bijeen 
en kopieerde hij deze werken vanwege 
hun techniek en de opvatting van het 

Twee ruiters in een duinlandschap

Esaias van de Velde

1614. Olieverf op paneel, 25,1 x 32,5 cm

RIJKSMUSEUM TWENTHE, ENSCHEDE
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landschap. Vooral de vroege stukken van 
Gainsborough doen door de schildering 
van de wolkenhemel, de plaatsing van 
een grote boom op de voorgrond, de naar 
achter lopende weg, de weergave van het 
gebladerte en de stoffage aan zijn grote 
Hollandse voorbeelden denken. Door 
de aankoop van de Gainsborough kan 
Rijksmuseum Twenthe dit aspect van het 
Nachleben van de Nederlandse kunst 
laten zien.

NAUWKEURIGE NATUUROBSERVATIE

In de catalogus van de in 2002-03 in Tate 
Britain aan Thomas Gainsborough ge-
wijde tentoonstelling wordt uitgebreid 
aandacht besteed aan de Hollandse in-
vloeden in zijn werk: ‘Normaal gesproken 
schilderde de kunstenaar in deze vroege 
jaren nogal ‘Hollands’ lijkende taferelen 
met bossen en zandbanken die karak- 
teristiek zijn voor het platteland waar  
hij vandaan kwam en meestal werden 
bewoond door rondhangende arme 
werklieden.’  

Hoewel geschreven bij een ander 
schilderij uit deze periode, is de volgende 

passage ook zeer van toepassing op het 
landschap in Rijksmuseum Twenthe: 
‘Het [schilderij] is typerend voor 
Gainsboroughs vroege landschappen 
omdat het duidelijk is geïnspireerd door 
Hollandse schilders, vooral Ruisdael en 
Wijnants. De Nederlandse invloed is 
zichtbaar in de ordening van de com- 
positie en de gedetailleerde natuurob-
servatie, vooral in het gebladerte, waarin 
Gainsborough een verbazingwekkende 
variatie aan uiteenlopende tinten groen 
heeft vastgelegd. De Nederlandse invloed 
is eveneens aanwezig in de zorgvuldige 
waarneming van licht en schaduw in het 
landschap en hoe deze overeenkomen 
met het patroon van licht en wolken in 
de lucht.’ En verder: ‘Zoals in veel van 
Gainsboroughs vroege werken is de verf-
opbreng in Boomrijk landschap [in de 
Londense tentoonstelling] vloeiend, met 
een frisse toets die het doek een levendige 

sprankeling geeft die eerder verwant is 
aan eigentijdse Franse schilders dan  
aan de vroegere Nederlandse meesters. 
Het schilderij is vernieuwend doordat 
Gainsborough de Nederlandse manier 
van componeren en nauwkeurig  
observeren heeft versmolten met zijn 
decoratieve manier van schilderen. Het 
is karakteristiek voor Gainsboroughs  
geheel eigen gevoel voor het licht en de 
atmosfeer van het Engelse platteland.’

Na zijn vestiging in Bath in 1759  
verliest Gainsborough de Hollandse  
precisie meer en meer. In zijn landschap-
pen ontstaan een nieuwe stemming en 
een decoratief gevoel die sterk afwijken 
van de Hollandse voorbeelden.

Gainsborough was niet de enige Britse 
landschapschilder die zich liet inspireren 
door Hollandse meesters uit de 17de 
eeuw. Anderen, onder wie Richard 
Wilson, ondergingen eveneens de  
invloed van de Hollandse landschap-
schilderkunst. Aan het begin van de 
19de eeuw werden leden van de zoge- 
heten ‘Norwich school of painting’ 
(onder wie John Crome) beïnvloed door 
Hobbema, Ruisdael en Aelbert Cuyp. 
Ook in het werk van John Constable is 
de Hollandse invloed onmiskenbaar. 
Maar Gainsborough was de eerstes

Paul Knolle, hoofd collecties en conservator 

oude kunst / Lisette Pelsers, directeur 

Boomachtig landschap werd door de Londense kunsthandel 
Richard Green aangeboden voor € 378.000. De Vereniging 
Rembrandt steunde, mede dankzij haar BankGiro Loterij 
Aankoopfonds, de aankoop als eerste met € 200.000. Het 
VSBfonds en de Mondriaan Stichting zorgden samen nog 
eens voor € 140.000. Voor de laatste € 38.000 riep 
Rijksmuseum Twenthe – als eerste museum van Nederland –  
de hulp in van het publiek via crowdfunding. De Vrienden 
van het museum boden bij aanvang van de actie aan de  
donaties te verdubbelen tot een maximum van € 25.000. 
Binnen vier weken werd € 40.300 binnengebracht, waardoor 
het bedrag van de Vrienden maar zeer ten dele nodig was. 
Het museum heeft met hen afspraken gemaakt over de  
bestemming van de rest van het geld.

Het verlaat (de schutsluis)

Jacob van Ruisdael

1647. Olieverf op doek, 48,8 x 64 cm

RIJKSMUSEUM TWENTHE, ENSCHEDE



Museum Belvédère zal niet iedereen bekend in de oren klinken. 
Het is een jong museum, gelegen bij landgoed Oranjewoud net 
buiten Heerenveen, dat moderne en hedendaagse kunst met een 
accent op Friesland toont. Tot de vaste collectie behoren werken 
van kunstenaars als Jan Altink, Jan Mankes en Hendrik Werkman. 
Onlangs kon het museum met steun van het BankGiro Loterij 
Aankoopfonds van de Vereniging Rembrandt en de Ottema-Kingma 
Stichting een sneeuwlandschap van Jan Mankes verwerven dat wel 
heel nauw met de omgeving van Museum Belvédère is verbonden. 
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Museum Belvédère

Heerenveen-Oranjewoud 

Ottema-Kingma Stichting

Leeuwarden

Sneeuwlandschap met sloot
Jan Mankes (Meppel 1889 – 1920 Eerbeek)

1913. Olieverf op doek, 31 x 43 cm
Gesigneerd en gedateerd, rechtsonder: J. Mankes :13.

Herkomst: Particuliere collectie (2012)



Op nog geen kilometer afstand van Museum Belvédère 
ligt het kleine dorpje De Knipe, waar kunstenaar Jan 
Mankes van 1909 tot 1915 woonde. Hij schilderde er 
de dieren rond het erf van zijn ouderlijk huis, de open 
weidegronden en de met hoge bomen omzoomde 
Woudsterweg – die tegenwoordig afbuigt naar het  
museum, maar vroeger als een lang lint doorliep tot in 
de bossen van Oranjewoud. In 1913 leerde hij er zijn 
toekomstige vrouw Annie Zernike kennen, die twee 
jaar daarvoor was benoemd tot predikante van de 
doopsgezinde gemeente. Zij was de eerste vrouw in 
Nederland die dit kerkelijke ambt mocht bekleden. 

Het kan bijna niet anders of Jan Mankes en Annie 
Zernike hebben samen de wandeling over de 
Woudsterweg naar Oranjewoud meermaals afgelegd. 
En misschien hebben ze bij de overblijfselen van het 
oude bastion van landgoed Oranjewoud wel eens over 
het met sloten doorsneden veld in westelijke richting 
gekeken. Daarbij zullen ze de resten van het andere 
bastion hebben gezien, niet vermoedend dat bijna een 
eeuw later juist daar een museum zijn plek zou vinden 
dat speciale aandacht schenkt aan het oeuvre van Mankes.

Inmiddels biedt Museum Belvédère onderdak aan 
23 schilderijen van Mankes. Zijn de meeste daarvan 
door betrokken particulieren in langdurig bruikleen 

afgestaan, inmiddels kan het museum dankzij enkele 
Friese stichtingen bogen op een vaste kern van perma-
nente bruiklenen. Daartoe behoren enkele portretten 
en dierstukken, maar ontbrak vooralsnog een represen-
tatief voorbeeld van Mankes’ landschapschilderkunst. 
Het museum was er veel aan gelegen deze lacune op te 
vullen, omdat het landschappelijke thema een belang-
rijk beleidsaccent vormt, maar vooral ook omdat het de 
directe verbinding legt tussen Jan Mankes en Museum 
Belvédère.

Toen zich de mogelijkheid voordeed om een van de 
belangrijkste schilderijen van zijn hand te verwerven, 
Sneeuwlandschap met sloot uit 1913 – dat al als particulier 
bruikleen in het museum hing sinds de oprichting in 
2004 – werd de Vereniging Rembrandt aangezocht 
deze aankoop mede mogelijk te maken. Voor het nog 
jonge museum was het de eerste keer dat een beroep 
werd gedaan op de landelijke opererende vereniging. 
De uiteindelijk positieve besluitvorming geeft aan dat 
binnen de context van Collectie Nederland groot be-
lang wordt toegekend aan Mankes’ sneeuwlandschap, 
maar ook dat Museum Belvédère als verzamelende  
publieke instelling serieus wordt genomen. Voor een 
museum met een geschiedenis van slechts zeven jaar, 
een nog jonger verzamelbeleid en de status van een 
niet gesubsidieerde, particuliere instelling, betekent 
dat een geweldige erkenning.

De Ottema-Kingma Stichting (OKS), die in 2010  
een belangrijk deel van de collectie van Thom Mercuur  
– grondlegger en eerste directeur van Museum 
Belvédère – voor het museum veilig stelde, bleek bereid 
de koop mee te financieren. In overleg met beide  
financierende partijen werd gekozen voor een 
construc tie waarbij de Ottema-Kingma Stichting als 
hoeder van Fries cultureel erfgoed eigenaar werd,  
om het – zoals dat ook werd overeengekomen met de 
beheerders van de collectie Mercuur – in bruikleen 
onder te brengen in het museum.1

IMMENSE LEEGTE EN STILTE

Sneeuwlandschap met sloot is een van de schilderijen die 
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Jan Mankes werd in 1889 te 
Meppel geboren, woonde en 
werkte van 1909 tot 1915 in het 
nabij Heerenveen gelegen dorp 
De Knipe en overleed in 1920 te 
Eerbeek. Hij was weliswaar auto- 
didact, maar ontwikkelde een 
grote kennis van het schildersvak. 
Hij wordt thans gerekend tot de 
belangrijkste representanten van 
de 20ste-eeuwse figuratieve  
schilderkunst en neemt met zijn 
werk een geheel eigen plaats in 
binnen de Nederlandse kunst- 
geschiedenis. De kwaliteiten van 
zijn werk werden al in de jaren 
twintig onderkend door gezag-
hebbende kunstcritici. Het week 
sterk af van alle ontwikkelingen 
binnen de contemporaine moderne 

schilderkunst, maar vond om  
zijn picturale kwaliteiten alom 
waardering.
Na de Tweede Wereldoorlog 
raakte Mankes enigszins in de  
vergetelheid, maar sinds de jaren 
negentig is er een opvallende  
revival. In 2007 verscheen een 
oeuvrecatalogus van zijn werk en 
organiseerden het Drents Museum 
te Assen, het Museum voor 
Schone Kunsten te Arnhem en  
het voormalige Scheringamuseum 
te Spanbroek een reizende  
overzichtstentoonstelling.  
De grootste Mankes-collectie  
bevinden zich in het Museum 
voor Schone Kunsten te Arnhem 
en Museum Belvédère te 
Heerenveen-Oranjewoud.

Bloeiend landschap

Jan Mankes

1914. Olieverf op doek, 23 x 32,5 cm

MUSEUM BELVEDERE, HEERENVEEN

(particulier bruikleen) 



Jan Mankes in de directe omgeving van het huidige 
Museum Belvédère heeft gemaakt. Het geeft een beeld 
van het toenmalige landelijke gebied dat op sommige 
plekken rond het museum onveranderd is gebleven.  
In tegenstelling tot veel andere schilderijen van zijn 
hand heeft Mankes in dit landschap niet gekozen voor 
een avondstemming, maar voor het fletse licht van 
grauwe winterluchten die geen schaduwen werpen. 
Ragfijn tekenen de hoofdvormen zich in dit bijna lege 
landschap tegen de bleke achtergrond af. De compositie 
wordt nadrukkelijk bepaald door de horizontale banen 
van de bevroren, grijsblauwe sloot en de asgrauwe 
lucht. Twee hoopjes takken op de voorgrond, twee 
hooistapels in het besneeuwde veld, kleinere vormen 
op de achtergrond en de contrasterende accenten van 
opvliegende kraaien benadrukken de immense leegte 
en stilte. De zachte lijnen van sloten en afrastering 
doorsnijden de witte velden tot aan de einder en binden 
de compositie. Mankes tracht in zijn werk doorgaans 
grote sentimenten en diepe waarheden bloot te leggen 
in het alledaagse. In Sneeuwlandschap met sloot bereikt 
hij dat niet alleen met een minimum aan middelen, 

maar bovendien met een tot enkele tonen terugge-
bracht palet. Sneeuwlandschap met sloot is geschilderd  
in de periode dat Mankes werkte in en rond het Friese 
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Torenvalk

Jan Mankes

1910. Olieverf op doek op paneel, 13 x 11,5 cm

MUSEUM BELVEDERE, HEERENVEEN

(in bruikleen van de Boersma-Adema Stichting)

Vereniging Rembrandt en Jan Mankes

Wist u dat de Vereniging Rembrandt al  
eerder werken van Jan Mankes heeft helpen 
verwerven? In 1972 kreeg het Museum voor 
Moderne Kunst in Arnhem de mogelijkheid 
om de collectie van mevrouw van 
Beuningen-Eschauzier in bezit te krijgen.  
Zij behoorde aan het begin van de 20ste 
eeuw tot een kleine kring van bewonderaars 
van Mankes. Via de kunsthandel en door 
rechtstreekse aankopen stelde zij rond 1920 
een collectie schilderijen, grafiek en tekenin-
gen van de kunstenaar samen. Het gaat om 
28 werken waaronder 14 schilderijen. 

Na haar overlijden bestond er onder de  
erfgenamen de wens om de verzameling  
bijeen te houden. In 1972 werd de collectie 
daarom aan het Arnhemse museum overge-
dragen. De helft werd geschonken, terwijl 
de andere helft door koop werd verkregen. 
De Vereniging Rembrandt droeg hier haar 
steentje aan bij. 
Destijds werd er slechts 46.000 gulden  
voor deze 13 werken betaald. Dat de waar-
dering voor Mankes sindsdien sterk is toe-
genomen, blijkt wel uit het recordbedrag 
van € 417.450 dat in 2004 voor slechts  
één schilderij van Mankes werd betaald.  
Als u wilt weten welke 13 werken van 
Mankes in 1972 met hulp van de Vereniging 
Rembrandt zijn aangekocht, kunt u kijken  
in onze online database van gesteunde  
werken op www.verenigingrembrandt.nl. 

Zelfportret

Jan Mankes

1913. Olieverf op doek, 28 x 23,2 cm

MUSEUM BELVEDERE, HEERENVEEN

(in bruikleen van de Ottema-Kingma Stichting  

en Boersma-Adema Stichting)



dorpje De Knipe. In de zeven jaar dat hij er woonde 
en werkte maakte hij, naar thans bekend is, niet  
meer dan tien landschappen, waarvan Woudsterweg uit 
1912 in het Museum voor Moderne Kunst in Arnhem 
en Sneeuwlandschap met sloot uit 1913 de ijkpunten 
zijn. Kiest Mankes in het dromerige – symbolistisch 
georiënteerde – landschap Woudsterweg nog voor een 
naar de einder afbuigende, door hoge bomenrijen 
omzoomde weg en zacht in elkaar overvloeiende, 
warme toonwaarden, in het sneeuwlandschap brengt 
hij een voor zijn doen opvallend heldere, op horizon-
talen berustende, structuur aan en verkiest hij een 
palet van witten en zachte grijzen. Waar de wandelaar 
in het eerste schilderij de beschouwer bijna uitnodigt  
de gang van voor- naar achtergrond mee te beleven, 
houdt in het sneeuwlandschap, waarin geen mensen 
aanwezig zijn, de brede horizontaal van de bevroren 
sloot de beschouwer aan ‘deze’ zijde. Alleen het  
oog kan reiken tot de einder en bij lang turen werpt 
de uitgestrekte, stille leegte zich op onszelf en de  
sentimenten die zij losmaakt terug.

Het bijna modernistische compositieschema  
van vier horizontale banen en een beperkt aantal  
prozaïsche figuratieve accenten herhaalde Mankes in 
het kleine schilderij Bloeiend landschap uit 1914 dat 
zich sinds 2011 als bruikleen in Museum Belvédère 
bevindt. Waar Mankes in het sneeuwlandschap 
moeite heeft gedaan elke schilderkunstige handeling 
aan het oog te onttrekken, is het zomerlandschap  
opgezet in opvallend losse en geprononceerde verf-
toetsen. Maar ook in dit schilderij weet Mankes met 
minimale middelen een sterk poëtische, religieus  
getinte sfeer te realiseren en de mens in verhouding 
te brengen met de schepping.

Zoals veel schilders voor hem en na hem herkende 
Mankes in het alledaagse een universele schoonheid, 
maar als een van de weinigen was hij ook werkelijk in 
staat een pantheïstische ervaring (of overtuiging),  
zonder beladen mystiek, symboliek en anekdotiek, op 
een even natuurlijke als bescheiden wijze in het beeld 
te verbergen. Dat maakt dat iedereen die er maar 
enigszins gevoelig voor is een schoonheid in zijn werk 
kan ontdekken die de voorstelling en ons besef van 
hier en nu – ook na 100 jaar – ontstijgens 

Han Steenbruggen

Directeur-conservator
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Noot

1 Sinds 1974 steunt 
de Vereniging 
Rembrandt, in 
samenwerking met 
de Ottema-Kingma 
Stichting (OKS), 
belangrijke aanko-
pen voor de Friese 
musea volgens 
deze constructie. 
De OKS biedt de 
zekerheid dat door 
haar gesteund 
werk nooit aan het 
openbaar (Fries) 
kunstbezit zal 
(kunnen) worden 
onttrokken.

Kunstvragen

Peter van Zijp (55)
Creatief directeur van de reclamebureaus Baas en Van 
Haastrecht en de PersoneelZaak, lid van de Vereniging 
Rembrandt sinds begin 2012

Wat is uw eerste kennismaking met 
kunst?
‘Vroeger ben ik door mijn ouders kerk 
in, kerk uit gesleept, maar mijn eerste 
echte ‘wauw-moment’ had ik toen ik 
eind jaren zeventig de tentoonstelling 
The Running Fence van Christo in 
Museum Boijmans Van Beuningen zag. 
Hoe hij dat hele project, met de discus-
sies en de voorbereidingen ervan, deel 
liet uitmaken van zijn kunstwerk, dat 
vond ik echt fantastisch.’
 
Herinnert u zich nog uw eerste kunstreproductie?
‘In mijn jongenskamer, boven mijn elektrische trein, hing 
een poster van Escher, die met die eindeloze trappen.  
Daar heb ik nu helemaal niets meer mee, maar als jongen 
van 10, 12 jaar vond ik het enorm intrigerend.’ 

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Tien jaar geleden kocht ik een werk van de Rotterdamse 
kunstenaar Leo de Jong. Het is opgebouwd uit 144 paneel-
tjes, in rijen van 12, sommige geschilderd, andere met  
gevonden voorwerpen. Het was de eerste keer dat ik me 
kon veroorloven een kunstwerk te kopen, eerdere werken 
heb ik allemaal gekregen.’ 

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Ik ben eigenlijk geen fanatiek museumbezoeker – daar ben 
ik te ongeduldig voor. Tijdelijke tentoonstellingen liggen me 
nog het best. Een van de weinige musea waar ik het langer 
dan anderhalf uur uithoud is Museé d’Orsay in Parijs. Een 
geweldig museum vind ik dat.’

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen 
steunen?
‘Vorig jaar ben ik in Brussel naar een tentoonstelling over 
Luc Tuymans geweest. Unheimisch, maar indrukwekkend 
mooi. Van die kunstenaar zou Museum Boijmans Van 
Beuningen wel een paar grote werken mogen hebben, wat 
mij betreft.’ 

Waarom bent u lid geworden van de Vereniging 
Rembrandt?
‘Ik ben geïnteresseerd in kunst en maak me zorgen over het 
cultuurbeleid van het huidige kabinet. Toen ik door een 
oud-collega op het bestaan van de Vereniging Rembrandt 
werd gewezen, besloot ik die club te steunen.’

Vereniging Rembrandt en Jan Mankes
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Kröller-Müller Museum

Otterlo

The Paintings (with Us in the Nature)
Gilbert & George (geb. Dolomieten, Italië, 1943, resp. Devon, 1942)

1971. Olieverf op doek, serie van 6 triptieken van 230 x 680 cm en twee ingelijste en gesigneerde teksten
Gesigneerd, gedateerd, getiteld en genummerd op etiketten op de achterkanten van alle individuele schilderijen
Herkomst: de kunstenaars, Londen (2010)

Met steun van de Vereniging Rembrandt en haar Titus Fonds 
heeft het Kröller-Müller Museum de monumentale installatie 
The Paintings (with Us in the Nature) uit 1971 van het beroemde 
Londense kunstenaarsduo Gilbert & George aangekocht.  
Het is de overdonderende en uitdagende artistieke synthese 
van de gevoelens van twee jonge kunstenaars over hun missie in 
de kunst na een zomer in de paradijselijke natuur van oostelijk 
Engeland. Tevens is het hun eerste grote, belangrijke kunstwerk.

Het Kröller-Müller Museum heeft voor 

de verwerving van The Paintings (with 

Us in the Nature) steun gekregen van 

de volgende organisaties en fondsen: 

het Titus Fonds van de Vereniging 

Rembrandt, de BankGiro Loterij, het 

Nationaal Aankoopfonds van het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap, de Mondriaan Stichting, 

het SNS Reaal Fonds en het VSBfonds.
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Gilbert & George begonnen hun carrière in de jaren 
zestig van de vorige eeuw. Die jaren waren de tijd van 
de artistieke experimenten rond een opgerekt kunst-
begrip: kunstenaars verruimden de mogelijkheden voor 
kunst op grote schaal en deden dat met een enorme 
vindingrijkheid, die nog steeds inspireert. Het begrip 
‘conceptuele kunst’ ontstond in die jaren. Het is de 
naam voor die vorm van beeldende kunst, waarin het 
overdragen van ideeën en betekenissen zo belangrijk 
werd gevonden, dat de materiële vorm van het kunst-
werk daaraan ondergeschikt werd gemaakt.

Binnen de conceptuele kunst konden de standpunten 
van de individuele kunstenaars sterk verschillen. Gilbert 
& George waren lange tijd een soort enfants terribles  
voor de ideeënkunstenaars. Enerzijds humoristisch en  
tegendraads, anderzijds melancholisch en met veel  
gevoel voor understatement, gaven zij op een originele 
manier inhoud aan het oude thema van het verbinden 
van leven en kunst. Beroemd zijn ze geworden om  

hun pose als ‘levende beeldhouwwerken’ in musea,  
met schmink op hun gezichten en handen, maar ze  
stuurden ook gedrukte sculpturen rond per post,  
zongen en dansten muzikale sculpturen, produceerden 
videosculpturen, maakten tekeningen als beeldhouw-
werken, schreven beeldhouwkunst in de vorm van  
boeken en gebruikten dus ook olieverf en doek voor 
sculptuur.

Uiteindelijk werd de fotografie hun belangrijkste  
artistieke medium en vonden ze hun favoriete onder-
werpen in het stadsleven en de sociale problematiek die 
daarmee samenhangt. Vanaf dat moment maakten ze 
geen ‘sculptures’ meer, maar noemden ze hun werken 
‘pictures’. Een wezenlijk kenmerk van hun werk was en is 
dat ze bewust kiezen voor een groot publiek, niet alleen 
door een aansprekende onderwerp- en vormkeuze, maar 
ook daadwerkelijk door hun al in de jaren zestig gekozen 
motto ‘Art for All’ trouw te blijven, bijvoorbeeld door 
gedrukte sculpturen gratis rond te sturen, door laag  



geprijsd grafisch werk in oplagen uit te geven en door 
hun auteursrecht niet te exploiteren.

 
SCHILDERKUNST ALS BEELDHOUWKUNST

In The Paintings (with Us in the Nature) zetten ze hun ver-
houding tot de natuur uiteen. Dit bijzondere werk uit 
1971 bestaat uit zes enorme, geschilderde triptieken 
met een begeleidende tekst. Het is de in de winter van 
1970-71 met olieverf op doek uitgevoerde herschepping 
van de gevoelens die ze beleefden in de daaraan vooraf-

gaande zomer in het Engelse landschap. Het is de enige 
sculptuur van deze ‘human sculptors’ in deze techniek. 
Ze beeldden zichzelf zittend, staand en slenterend in de 
natuur af. 

Voor de voorstellingen van alle triptieken gebruikten 
ze foto’s. Deze foto’s hadden ze in de zomer van 1970 
zelf gemaakt met een camera op een statief en met een 
zelfontspanner, maar ze vroegen ook regelmatig toeval-
lige passanten om een foto te maken. De plaatsen vonden 
ze in Suffolk, ten noorden van Colchester, omdat ze daar 
iemand kenden bij wie ze konden logeren. De keuze 
voor de plek in de natuur was dus min of meer toevallig 
tot stand gekomen: desgevraagd vertelden ze me dat het 
ook elke andere plaats in de natuur in Engeland had 
kunnen zijn. Ze wilden de schilderijen een ‘anoniem’ 
uiterlijk geven. Ze dachten eerst aan een opdracht aan 
een Indiase schilder van filmdecors uit hun buurt, maar 
ze vonden bij nader inzien zijn werk nog veel te gelikt, 
niet anoniem genoeg, en toen besloten ze maar om het 
zelf te gaan doen, al hadden ze geen enkele training als 
schilder.

The Paintings zorgde voor verwarring in progressieve 
artistieke kringen. In de eerste plaats door de materiaal- 
en techniekkeuze. Terugkeer naar de schilderkunst was 
wel ongeveer het laatste wat een moderne kunstenaar in 
die jaren geacht werd te doen. Achteraf gezien, nu we al 
weer de tweede of derde wedergeboorte van de schilder-
kunst beleven, zou het werk als profetisch kunnen worden 
ervaren. De vorm is een ander tot misverstanden aanlei-
ding gevend punt: triptieken kennen we vooral uit de 
traditie van de religieuze kunst. Gilbert & George hebben 
zichzelf steeds op de middenluiken afgebeeld. Door de 
herhaling, tot zesmaal toe, en door het grote formaat, 
wordt de illusie gewekt van scènes uit een heiligenleven, 
ook al lijkt het niet een erg opwindend leven. Gilbert & 
George vertelden me dat het mede hun intentie was om 
de indruk te wekken dat de werken door hen ‘gevonden’ 
waren, dat ze uit een onbestemd verleden (de middel-
eeuwen of de 18de eeuw) zouden kunnen dateren. 
Mede daarom kozen ze ook voor de primitief aandoende 
uitvoering van de schildertechniek.

Uit hun verblijf op het Engelse platteland in de 
zomer van 1970 kwamen nog veel meer werken voort, 
waarvan hun in 1971 ontstane ‘sculpture novel’ Side by 
Side hier het vermelden waard is. In een hoofdstuk in  
dit boek, getiteld With us in the Nature, wordt steeds een 
foto begeleid door een tekst, die zich laat lezen als een 
prozagedicht, waarin hun pluriforme gevoelens en  
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Metaljack

Gilbert & George

2008. Foto’s, 35-delig, 

317 x 528 cm

KRÖLLER-MÜLLER

MUSEUM, OTTERLO

Gilbert & George voor 

The Paintings in het 

Kröller-Müller Museum

Foto: W
alter H

erfst



ervaringen in de natuur worden weerspiegeld. In dit 
boek zijn de foto’s terug te vinden voor vijf van de zes 
middenluiken van de triptieken. 

Bij The Paintings hoort een verklaring van de kunste-
naars: ‘George and Gilbert are delighted to have you here 
with them in their new romantic sad beautiful sculpture’.  
Ze schreven over het ontstaan van de schilderijen:  
‘Deze sculptuur hebben wij geleefd. Het was Zomer  
1970. Toen kwam de Winter en wij herschiepen deze  
gevoelens’. De taak die de kunstenaars zich opgelegd 
hebben is om het totale complex van ervaringen bij het 
beleven van de natuur aan ons over te dragen, en dat 
doen ze op een indringende wijze, ook al schromen ze 
niet om de ironie van de situatie te laten doorschemeren. 
Op het eerste gezicht wordt hier het één zijn met of  
het opgaan in de natuur gevierd. Maar er is meer.  
The Paintings is zowel een megalomane poging om een 
verloren gegaan gevoel terug te brengen, als ook een 
demonstratie van de leegheid die achter het idee van 
natuur als paradijs schuil gaat. Dat The Paintings multi-
interpretabel is, maakt de dubbele bodem die er in zit 
alleen maar mooier: de natuur is overweldigend, maar 
ook saai, de kunstenaars reflecteren, maar zijn ook leeg, 
de natuur presenteert zich ongerept, maar is door  

mensenhand gemaakt, getuige de stenen en houten  
elementen.

GILBERT & GEORGE IN HET KRÖLLER-MÜLLER

Hoe deze aankoop past in het verwervingsbeleid van de 
afgelopen jaren beschrijf ik in mijn andere bijdrage aan 
dit Bulletin. Van Gilbert & George bezit het museum 
een kwalitatief hoogstaande reeks van vijf unieke werken 
uit de jaren zeventig. Gilbert by George and George by Gilbert  
is een installatie uit 1970 met twee tekeningen en ge-
luid, waarin te horen is wat ze bespreken terwijl ze hun 
portretten tekenen. Dit werk behoorde tot de collectie 
Van Eelen-Weeber, die in 2006 met steun van de 
Vereniging Rembrandt is aangekocht. Drifters is een  
zevendelige serie grote tekeningen uit 1972, waarin de 
invloed van de alcohol zich doet gelden en de werelden 
van de bar en de natuur in elkaar beginnen te schuiven. 
Dan zijn er drie samengestelde fotowerken uit 1974, 1976 
en 1977, respectievelijk Human Bondage No. 6, Mental 
No. 2 en Angry. Hier hebben ze de vorm en thematiek 
gevonden waarmee ze wereldberoemd zijn geworden. 
Daarnaast zijn er ‘postal sculptures’, boeken en andere 
documenten uit de begintijd van Gilbert & George in de 
verzameling van het museum. Onlangs is er nog een 
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Drifters

Gilbert & George

1972. Houtskool op  

papier, 235 x 1365 cm

KRÖLLER-MÜLLER 

MUSEUM, OTTERLO
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groot recent werk uit 2008, Metaljack, aan toegevoegd. 
In andere Nederlandse verzamelingen, zoals die van het 
Stedelijk Museum, Museum Boijmans Van Beuningen, 
het Van Abbemuseum en het Bonnefantenmuseum, zijn 
ook belangrijke werken van Gilbert & George, zodat 
hun veelzijdige en indringende werk in Nederland goed 
vertegenwoordigd is. Dit is mede het gevolg van het feit 
dat de kwaliteit en zeggingskracht van hun werk hier op 
een vroeg moment (h)erkend werd. 

Voor het publiek zal de serie triptieken zowel een feest 
voor het oog zijn, als een in voortdurende wisselende 
contexten figurerend werk waarmee visies op de natuur 
als paradijselijke ervaring verklaard dan wel ontmaskerd 
kunnen worden. Gilbert & George zijn bij een groot  
publiek bekend, zij hebben een sterrenstatus ontwikkeld 
die begint te lijken op die van Andy Warhol. De nieuws-
gierigheid naar de onbekendere kanten van hun werk is 
groot. De reacties van het publiek sinds we de triptieken 
laten zien zijn heel verrassend en inspirerend voor het 

toekomstige ‘gebruik’: de jongeren zien het als een fris 
en hedendaags werk, de oudere, ervaren kijkers plaatsen 
het in de ontstaanstijd en verbazen zich over het visio-
naire karakter ervan. Het kunstwerk lijkt tijdloos te zijn 
en dat wijst erop dat het steeds een andere, eigentijdse 
betekenis kan krijgen. 

Opname uit de 

‘sculpture novel’ 

Side by Side door 

Gilbert & George, 

1971



DE VERWERVING VAN ‘THE PAINTINGS’

The Paintings is steeds in het bezit van de kunstenaars  
gebleven, maar opgeslagen in Frankrijk. Op verzoek van 
het Kröller-Müller Museum is het voor de dag gehaald. 
Gilbert & George hadden het zelf al 25 jaar niet meer 
gezien. Het is dan ook zelden getoond: in 1971 en 1972 
in enkele Europese musea, in 1979 in Maastricht en in 
1986 in Edinburgh en Bordeaux. De kunstenaars zijn, 
nu ze de 70-jarige leeftijd beginnen te naderen, over 
hun nalatenschap gaan nadenken en vinden het Kröller-
Müller Museum de ideale bestemming voor dit werk.  
Zij waarderen de relatie met de natuur en de wijze 
waarop de verzameling is opgebouwd. Ze zijn bijzonder 
te spreken over de groep werken van hun hand die het 
museum tot nu toe heeft bijeengebracht. In de op 13  
februari 2011 uitgezonden aflevering van de TV-show van 
Ivo Niehe zeiden ze:‘ [The Paintings] is the most philosophical 
artwork we ever created and the Kröller-Müller Museum we  
believe is a philosophical museum.’ 

Na een prijs overeengekomen te zijn – de laagste 
waarde uit een taxatierapport van Christie’s – heeft het 
museum naast de Vereniging Rembrandt en haar Titus 
Fonds een aantal andere fondsen en organisaties be-
reid gevonden tot ondersteuning. Wij zijn ze daar zeer 
dankbaar voor! De opbrengst van de verkoop van  
The Paintings wordt door de kunstenaars geïnvesteerd 
in een stichting die hun artistieke werk, hun verzame-
lingen en hun huizen na hun dood zal gaan beheren. 
Omdat de triptieken een groot ruimtebeslag vergen 
zullen ze niet permanent worden opgesteld. Het museum 
streeft naar een jaarlijkse presentatie en zal die steeds, 
ook wanneer het werk buiten het museum wordt ge-
toond, op zijn website aankondigen. In 2012 zal het 
werk tot eind oktober te zien zijn in de tentoonstelling 
Verlangen naar volmaaktheids

Evert van Straaten

Directeur
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PROF. DR. H.W. VAN OS

OGENBLIK

Een enkele keer slaagt een karaktervaste 
monumentenzorger erin om helemaal  
in zijn eentje een monument te redden. 
Ik heb de eer twee van zulke helden  
persoonlijk te kennen. De ene is Hans 
Beekhuis, voormalig lid van de Raad van 
State, en de ander Albert Mantingh, 
emeritus hoogleraar aan de Rijksuniver- 
siteit te Groningen. Ik ken hen van het 
Praedinius Gymnasium in Groningen, 
waar beide heren gereputeerde basket-
ballers waren. Nu springen zij in de bres 
voor monumenten. Hans redde de 18de-
eeuwse zonnewijzer die ooit het voor-
plein van het Mauritshuis sierde. In 1966 
werd hij geschonken door Saam en Harts 
Nijstad ter gelegenheid van het 150-jarig 
bestaan van het museum. In 1966 en in 
1980 hebben twee niet nader te noemen 
museumdirecteuren met hun respectie-
velijke auto’s dit monument aangereden.

Na de eerste aanrijding kwam de  
zonnewijzer terug op het voorplein.  
Na de tweede verdween het prachtige 
geschenk van de broers Nijstad voorgoed 
uit het zicht. Maar daarbij was geen 
rekening gehouden met Hans Beekhuis. 
Na een intensieve zoektocht vond hij de 
zonnewijzer terug op de zolder van het 
Mauritshuis en de zwaar beschadigde 
sokkel bij een kunsttransporteur in Den 
Haag. Op het plein kon de wijzer niet 
meer staan, al was het alleen maar uit 
angst voor museumdirecteuren. Maar 
Hans vond er, nadat het monument 

opnieuw was gerestaureerd, een prach-
tige plaats voor. De wijzer geeft nu de 
tijd aan in de Franse tuin van de Raad 
van State.

Van Den Haag naar Groningen. In de 
zomer van 1965 vond daar op de Grote 
Markt een saillante plechtigheid plaats. 
Albert Mantingh, toen rector van de 
senaat van het Groninger studentencorps 
Vindicat atque Polit, bood burgemeester 
Berger een indrukwekkend beeld aan ter 
gelegenheid van het 150-jarig bestaan 
van het corps. Het was een avant-gardis-
tisch bronzen monument, gemaakt door 
de Italiaanse kunstenaar Pierluca. Het 
werk was geïnspireerd op de vreselijke 
strijd in Algerije en heette De Grote 
Verscheuring. Honderden toeschouwers 
maakten deze bijzondere presentatie 
mee. In het Nieuwsblad van het Noorden 
schreef een recensent over dit geschenk: 
‘een keuze waardoor Groningen wordt 
verrijkt met één der meest gedurfde en 
geavanceerde concepties, die in welk 
stadsbeeld ter wereld ook momenteel te 
ontwaren zijn’.

De recensent had gelijk, maar desal-
niettemin eindigde De Grote Verscheuring 
na een lijdensweg van verplaatsing en 
aanrijding in brokken en onder de vogel-
poep op het buitenterrein van de opslag-
plaats van Openbare Werken. Toen kwam 
na 36 jaar Albert opnieuw in actie, nu niet 
om het beeld aan Groningen te geven, 
maar om het te hergeven. En ziedaar, 
dankzij zijn inspanning stond De Grote 
Verscheuring in 2004 opnieuw in het 
centrum van de stad. Maar nog was het 
leed niet geleden voor de schepping van 
Pierluca. In 2008 werd het monument 
aangereden door een vrachtwagen. De 
scheur van de Verscheuring werd nog 
groter dan hij door de kunstenaar was 
bedoeld. Gelukkig heeft men toen met-
een actie ondernomen. Na restauratie 
prijkt het beeld weer op het Kattendiep, 
maar nu op een veiliger plaats dan  
voorheen.

Hans Beekhuis en Albert Mantingh  
hebben zich authentieke monumenten-
redders getoond. Misschien denkt een 
enkele lezer nu dat zulke rampen zich niet 
voltrekken aan museale kunstvoorwerpen, 
maar dan moet ik deze optimist ongelijk 
geven. In een vorig Bulletin van onze 
Vereniging schreven Albert Blankert en 
Quentin Buvelot over de dolzinnige 
avonturen van de twee helften van het 
schilderij De Huwelijksnacht van Tobias 
en Sara van Jan Steen. In hun artikelen 
worden allerlei personen en instanties 
genoemd die op één of andere manier 
ertoe hebben bijgedragen, dat een van 
de allermooiste schilderijen van Jan Steen 
voor Nederland is behouden en in 
Museum Bredius getoond kan worden. 
Bij zoveel name dropping kan het geen 

Beelden, obelisken, zonnewijzers en stèles 

met inscripties worden op een bepaalde plek 

neergezet voor de eeuwigheid en blijven 

daar dan ook voor altijd staan, toch? Vergeet 

het maar. Monumenten worden verplaatst, 

weggezet, verrommeld, omgesmolten, ver-

kocht of vernietigd. Soms zijn er eigenzinnige 

individuen, die in verzet komen tegen zulke 

veronachtzaming. 

Monumentenredders



 

kwaad om nog eens nadrukkelijk vast 
te stellen, dat zonder het ijveren van 
één individu, zijnde Albert Blankert, 
dit meesterwerk alleen in twee helf-
ten zou bestaan: één in de Verenigde 
Staten en één in Nederland.

Drie helden dus, die meer eer  
verdienen dan hen tot dusverre is 
betoond. Daarom zou ik willen voor-
stellen om een nationale ‘Orde van 
de Monumentenredder’ in te stellen 
en vervolgens deze drie heren tot 
commandeur te benoemen en hen 
met de bijbehorende ordetekenen te 
onderscheiden tijdens een bijeen-
komst in de gerenoveerde eregalerij 
van het Rijksmuseum. Wie wil niet bij 
zulke commandeurs tot het voetvolk 
behoren?!

Foto ©
 A

rjan Bronkhorst

 
  

Voor de leden...

Bezoek voor Busschop
Afgelopen februari was er een speciale bijeenkomst voor leden van de Vereniging 
Rembrandt in het Dordrechts Museum. Daar konden ze een kijkje achter de  
schermen nemen bij de restauratie van het plafondstuk van Abraham  Busschop.  
Ruim zeventig leden van de Vereniging maakten gebruik van deze unieke kans.

Top 3: glas 
In het vorige Bulletin riepen wij u op om te stemmen 
op uw favoriete objecten uit het verzamelgebied glas. 

Inmiddels staat de vaas Ostuni (1999) van de 
Italiaanse glaskunstenaar Lino Tagliapietra (1934) op 
de eerste plaats. Dit stuk werd in 2000 gekocht door 
Gemeentemuseum Den Haag. Wilt u ook uw stem  
uitbrengen? U hebt nog enkele weken de tijd.  
Ga snel naar www.verenigingrembrandt.nl en stem.

NIEUWS VAN DE VERENIGING
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De restaurator van het museum legde uit wat er allemaal 
komt kijken bij de restauratie van dit doek (zie over het 
plafondstuk ook pp. 21-25). Een van de bezoekers, de 
heer Baardemans, vertelde na afloop dat hij eind jaren 
tachtig lid is geworden van de Vereniging Rembrandt via 
een actie van Van Lanschot Bankiers. In al die jaren is hij 
vaker naar bijeenkomsten van de Vereniging geweest, 
maar deze middag vond hij wel heel bijzonder: ‘… op 
deze manier bekijk je zo’n aankoop weer eens vanuit 
een totaal ander perspectief.’ Wilt u ook uitgenodigd 
worden voor dit soort ontvangsten? Geef dan uw  
e-mailadres door via bureau@verenigingrembrandt.nl. 
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Voor de leden...

Ontdek TEFAF 
 
2012 met onze tips
Voor de 25ste keer opent het meest toon-
aangevende en prestigieuze evenement in 
de internationale kunsthandel zijn deuren: 
de TEFAF in Maastricht. Wij zijn verheugd 
u te kunnen melden dat de Vereniging 
Rembrandt hier met een stand aanwezig  
zal zijn dankzij de steun van de TEFAF.

De stand wordt een ontmoetings-
punt voor musea maar uiteraard 
ook voor u! Mocht u naar de 
TEFAF gaan, dan nodigen we u 
bij deze uit om vooral ook even 
langs de Vereniging te lopen 
(stand nr. 806). Want wij geven 
u dan graag de ‘TEFAF-tips’ van 
de dag mee. Een lijst met werken 
die u volgens onze experts vooral 
moet gaan bekijken. Een handig 
hulpmiddel op uw route door al 
het moois dat er is te zien. Mocht 
u werken hebben opgemerkt 
waar wij absoluut naar moeten 
gaan kijken, dan horen wij dit natuurlijk 
graag. Onze tips en andere suggesties  
verspreiden we gedurende de TEFAF ook 
via Twitter. Volg ons via @VRembrandt. 

NIEUWS VAN DE VERENIGING

Grootoudergezelschap te  
gast in Gemeentemuseum
Op zondag 22 januari ontving het Gemeentemuseum  
Den Haag het Grootoudergezelschap van de Vereniging 
Rembrandt met hun kleinkinderen. Zij bezochten daar de 
tentoonstelling XXSmall: Poppenhuizen en meer in 
minia tuur, die nog tot het einde van deze maand is te zien.

Wat is er leuker dan samen 
met de kleinkinderen 
naar die indrukwekkende 
pronkpoppenhuizen uit de 
17de en de 18de eeuw te 
kijken? Behalve deze an-
tieke poppenhuizen met 
hun priegelige meubeltjes, 
schilderijtjes en minuscuul 
huisraad zijn er ook eigen-
tijdse miniatuurhuizen te zien, 
geheel ingericht met modern 
design. Trots zwaaiend met 
hun eigen Rembrandtpasjes 
stonden de ruim 40 klein-
kinderen samen met hun 
grootouders in de rij om het 
museum binnen te gaan.

Het gezelschap werd  
ontvangen door Jet Pijzel-

Dommisse, conservator 
kunstnijverheid van het  
museum en maker van de 
tentoonstelling. Samen met 
twee rondleiders leidde zij 
de groep door de tentoon-
stelling, waarbij ze vertelde 

over de geschiedenis van 
poppenhuizen en de eeuwen- 
oude fascinatie voor  
voorwerpen in miniatuur. 
Waarom is een object  
eigenlijk in het klein (na)ge-
maakt en vooral: hoe leefde 
men in vroeger tijden? Een 
van de stukken die de be-
wondering van de kinderen 
wisten te wekken is een  
tot in perfectie nagemaakt 
serviesje van goud dat in 
een kersenpit past. Kleiner 
kan bijna niet! 

Ter voorbereiding lazen 
de grootouders samen met 
hun kleinkinderen het span-
nende prentenboek Nacht 
in het poppenhuis van 
veelbekroond illustrator Thé 
Tjong-Khing. In het verhaal 
gaat de jonge Willemien 
logeren bij haar tante Sara, 
die een prachtig poppen-
huis heeft. Als het meisje 
’s nachts stiekem een kijkje 
neemt, komt ze in het pop-
penhuis terecht en komen 
de poppen tot leven. Voor 
de illustraties stond het 
18de-eeuwse poppenhuis 
van Sara Rothé uit de collec-
tie van het museum model. 
Dat de kleinkinderen goed 
waren voorbereid, bleek 
toen een van hen voor het 

origineel stond en riep:  
‘Hé die is knap nagemaakt,  
precies zoals het poppenhuis 
in het prentenboek!’ Zowel 
de grootouders als de klein-
kinderen kwamen tevreden 
uit de tentoonstelling en 
naderhand was er nog tijd 
voor limonade en muffins.

Het Grootoudergezelschap van de 
Vereniging Rembrandt heeft als doel 
de liefde voor kunst aan de allerjong-
ste generatie mee te geven. Heeft u 
ook kleinkinderen en/of neefjes en 
nichtjes en vindt u dit een mooi  
initiatief? Neem dan contact op met 
haverkate@verenigingrembrandt.nl. 
Als lid van het Grootoudergezelschap 
schenkt u gedurende vijf jaar een  
bedrag van tenminste € 500.  
Uw bijdrage is jaarlijks fiscaal aftrek-
baar. Twee keer per jaar wordt er een 
bijeenkomst georganiseerd.



 
    

ZES GROTE LIEFDES VAN VERENIGING REMBRANDT

Ansichtkaartenset
Wij hebben een set prachtige ansichtkaarten laten maken van zes werken 
die in het (recente) verleden mede met onze steun zijn aangekocht. Een 
onmogelijk keuze uiteraard, want ieder werk is ons even lief.

Van elk kunstwerk is een detail vergroot dat op zichzelf weer een kunstwerk 
is geworden. Aan de binnenzijde is kort beschreven waarom de Vereniging 
Rembrandt dit werk gesteund heeft. Stuk voor stuk mooie cadeaus om 
te versturen. De kaarten zijn op de TEFAF voor een speciale prijs van € 10,-  
te koop, maar zijn uiteraard ook door u te bestellen wanneer u niet op de 
TEFAF komt. De oplage is beperkt. De set kost incl. verzendkosten € 15,- en 
is te bestellen via bureau@verenigingrembrandt.nl. 

Voorjaarsbijeenkomst 2012
De Voorjaarsbijeenkomst van de Vereniging Rembrandt wordt dit 
jaar op 14 april in het Kröller-Müller Museum in Otterlo gehouden. 
Na de presentaties bent u in de gelegenheid de tentoonstelling 
Verlangen naar volmaaktheid - 21 jaar verzamelen door het 
Kröller-Müller Museum te bezoeken.

De tentoonstelling 
is samengesteld 
door Evert van 
Straaten, oud-
directeur en tevens 
bestuurslid van de 

Vereniging Rembrandt. Van Straaten wordt wel de filosoof van het 
Vereniging Rembrandt-bestuur genoemd. De lezers van zijn artikel 
elders in dit Bulletin, waarin hij vertelt over zijn drijfveren, zullen 
zeker begrijpen waarom.

Verdere informatie over de Voorjaarsbijeenkomst vindt u op de 
achterpagina van dit Bulletin. U kunt zich hiervoor opgeven via  
bureau@verenigingrembrandt.nl of met de aanmeldingskaart elders 
in dit nummer.
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Dankzij het BankGiro Loterij Aankoopfonds van de 
Vereniging Rembrandt en de Ottema-Kingma Stichting kon 
het schilderij Sneeuwlandschap met sloot van Jan Mankes 
voor Museum Belvédère en Friesland behouden blijven. 

Museum Belvédère 
heet u hartelijk welkom

Dit is een aankoop die niet alleen voor het museum, maar ook 
voor het behoud van het culturele erfgoed van Fryslân van 
groot belang is (zie voor deze aanwinst pp. 30-33).

Een droomaankoop kunnen helpen verwezenlijken is een 
feest, dubbel feest zelfs wanneer dit betekent dat aan de 
lange lijst van door de Vereniging gesteunde musea weer 
een nieuw museum kan worden toegevoegd. Ook Museum 
Belvédère zet zijn deuren nu wijd open voor de leden van de 
Vereniging Rembrandt.

 Agenda
16-25 maart  TEFAF in Maastricht, waar de Vereniging Rembrandt 

present zal zijn (stand 806)

14 april Voorjaarsbijeenkomst in het Kröller-Müller Museum

13 oktober Algemene Ledenvergadering

  Met het oog op steunaanvragen kunt u de data van  
de bestuursvergaderingen tot eind 2012 vinden op 
www.verenigingrembrandt.nl/steunverlening 
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Fondsen...

Kunst is niet elitair, maar dreigt dat wel te worden als door bezuinigingen de 
toegankelijkheid in het gedrang komt. De Vereniging Rembrandt is het enige 
mecenaat dat zich uitsluitend richt op kunstaankopen voor ons openbaar  
kunstbezit. Als vereniging maken we het mogelijk dat iedereen altijd van de 
mooiste kunstwerken kan genieten. 

Uw steun is zoals u weet van onschatbare waarde. Sinds 1 januari 2012 is het nog 
aantrekkelijker om te schenken aan de Vereniging Rembrandt vanwege de Geefwet, 
die vanaf die datum van kracht is. De Vereniging Rembrandt heeft de status van 
‘culturele instelling’ verkregen, waardoor schenken op grond van deze nieuwe wet 
fiscaal nog gunstiger is geworden.

De Geefwet levert de schenker een belastingvoordeel op in de inkomstenbelasting 
voor giften die worden gedaan in de jaren 2012 tot en met 2016. Een gift aan een 
culturele instelling als de Vereniging Rembrandt is aftrekbaar als persoonsgebonden 
aftrek. De aftrek mag worden verhoogd met 25%. Dit wordt de multiplier genoemd. 
De verhoging is gebonden aan een maximum van € 1.250 (dat is dus bij een gift 
van € 5.000). 

De Geefwet is van toepassing op zowel eenmalige als periodieke schenkingen. 
Voor een eenmalige schenking geldt een aftrekdrempel en een aftrekplafond.  
De aftrekdrempel bedraagt 1% van het verzamelinkomen met een minimum van  
€ 60 en het aftrekplafond bedraagt 10% van het verzamelinkomen.

In onderstaande tabel hebben we aan de hand van twee voorbeeldbedragen voor u 
uitgerekend wat een gift u volgens de Geefwet netto kost. 

Belastingschijf 42% bij bv. verzamel-  52% bij bv. verzamel-
 inkomen € 40.000 inkomen € 60.000

Eenmalige schenking € 601  € 1.000  € 601  € 1.000 

Netto kosten voor de schenker*    453        643     522        662 

Periodieke schenking (5 jaar lang)    601     1.000     601     1.000 

Netto kosten (per jaar)     285        475     210        350 
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Bijdrage voor het BankGiro
Loterij Aankoopfonds
Voor het derde jaar op een rij heeft de Vereniging Rembrandt 
een cheque ter waarde van € 300.000 van de BankGiro Loterij 
in ontvangst mogen nemen.

Het met dit geld opgerichte aankoopfonds van de Vereniging 
Rembrandt is bestemd voor musea die geen rechtstreekse  
ondersteuning ten behoeve van aankopen van de BankGiro 
Loterij genieten. De bestaande kwaliteitscriteria voor te  
steunen aankopen blijven onverkort in stand.

In 2011 heeft de Vereniging met dit fonds kunnen bijdragen 
aan vijf bijzondere aankopen: sieraardewerk voor Keramiek-
museum Princessehof, een 17de-eeuws portret van een geleerde 
en zijn vrouw voor Museum Boerhaave, een historiestuk door 
Jan Steen voor Museum Bredius, een plafondstuk door Abraham 
Busschop voor het Dordrechts Museum (zie hierover pp. 21-25) 
en een sneeuwlandschap van Jan Mankes voor Museum 
Belvédère (zie pp. 30-33).

* Aan deze berekening kunnen 
geen rechten worden ontleend. De 
genoemde bedragen zijn indicatief 
en zijn gebaseerd op een volledige 
aftrek in box 1 tegen het vermelde 
belastingpercentage. De persoons-
gebonden aftrek verloopt echter 
niet altijd via box 1, maar kan ook 
via box 2 en 3 lopen. Wat een gift 
u werkelijk netto kost hangt af van 
uw individuele situatie. Raadpleeg 
hiervoor uw belastingadviseur.

Bedrijven mogen een gift aan de Vereniging Rembrandt  
als culturele instelling zelfs voor 150% aftrekken voor de 
vennootschapsbelasting, tot een maximum van € 2.500  
per jaar (dus maximaal over een gift van € 5.000).  
Voor het overige mag een bedrijf een gift tot maximaal 
50% van de winst (vóór giftenaftrek) in mindering  
brengen op de winst, met een maximum van € 100.000 
per jaar. Dit is inclusief de eventuele verhoging met de 
multiplier. Een notariële akte is hiervoor niet nodig. 

Schenken aan Vereniging Rembrandt 
wordt nog aantrekkelijker

Sieraardewerk, Keramiekmuseum 

Princessehof

Jan Steen, Museum Bredius

Jan Mankes, Museum Belvédère 

Abraham Busschop, Dordrechts Museum

Portret van een geleerde en zijn 

vrouw, Museum Boerhaave

SCHENKEN
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Meesters uit het Mauritshuis  
in het Gemeentemuseum Den Haag

Op 2 april sluit het 
Mauritshuis tijdelijk zijn 
deuren in verband met 
een grote renovatie en 
uitbreiding. Gelukkig 
blijven de topstukken 
wel te zien, en nog wel 
in dezelfde stad. Vanaf 
28 april 2012 hangen  
ze in het Gemeente-
museum in Den Haag. 
Hieronder bevinden zich 
ook enkele belangrijke 
aankopen die mogelijk 
zijn gemaakt door de 
Vereniging Rembrandt, 
waaronder topstukken 
als Hans Memlings 
mansportret, Gerard ter 
Borchs Luizenjacht en 
Rubens’ Oude vrouw  
en jongen met kaarsen 
(afb. op p. 7).

Vermeers Meisje  
met de parel zal na de 
sluiting aan de Haagse 
Buitenhof worden onder-
gebracht. Van 3 tot en 
met 25 april hangt de 
publiekslieveling in de 
Galerij Prins Willem V  
in het hart van de stad.  
De Galerij laat als enige 
plek in Nederland zien 
hoe in de 18de eeuw een 
vorstelijke schilderijen-

verzameling werd gepresenteerd: in een lange, hoge zaal waarvan de 
muren van onder tot boven vol hangen. Vervolgens verhuist het 
Meisje met de parel naar de moderne museumarchitectuur van Berlage. 
Vanaf 28 april is het schilderij enkele weken onderdeel van de hierboven 
genoemde presentatie in het Gemeentemuseum. Daarna maakt de 
Vermeer deel uit van een internationale reizende tentoonstelling in 
Japan en de Verenigde Staten.

Ondertussen zal hard worden gewerkt aan de renovatie en uitbreiding 
van het Mauritshuis. Het ontwerp van architect Hans van Heeswijk 
schept ruimte: de vierkante meters van het museum zullen verdubbelen 
en tevens zal de functionaliteit van ruimtes enorm toenemen. Het art 
deco-pand aan de overzijde van het Mauritshuis, Plein 26, wordt één 
met het museumgebouw. Een moderne, ondergrondse foyer gaat de 
twee gebouwen met elkaar verbinden. Plein 26 zal ruimte bieden aan 
faciliteiten die het Mauritshuis op dit moment mist, zoals een tentoon-
stellingszaal. Tot slot is een nieuwe toegang op het voorplein voorzien, 
die het Mauritshuis het prestige zal geven dat past bij de internationale 
faam van het museum. 

GESTEUNDE WERKEN UITGELICHT

Het Gisbert van  
Laack Fonds 
Somberheid mag momenteel troef zijn in het culturele 
veld, er zijn ook gelukkige momenten. Op 8 december 
2011 is de oprichtingsakte ondertekend van een nieuw 
Fonds op Naam: het Gisbert van Laack Fonds.

Het vermogen van het fonds bevat ruim € 500.000 en zal 
worden aangewend voor de verwerving van kunstvoor-
werpen die een relatie hebben met de Rijnvaart en de 
stad en de haven van Rotterdam, waarmee de familie Van 
Laack een bijzondere band heeft.

Voorheen was het vermogen ondergebracht in de 
familiestichting Gisbert en Else van Laack, die een zeer 
algemeen maatschappelijk gerichte doelstelling had. De 
bestuursleden hebben ervoor gekozen de beschikbare 
middelen in te zetten voor een meer specifiek doel en dat 
werd het werkterrein van de Vereniging Rembrandt: het 
openbaar kunstbezit.

‘Wij hebben het vermogen uit onze familiestichting 

ondergebracht bij de Vereniging Rembrandt omdat  

we de vereniging kennen en omdat we met de 

oprichting van dit Fonds op Naam gehoor geven  

aan de wens van Gisbert van Laack om zijn naam  

ook na zijn dood te laten voortbestaan.’ 

                                Ellen Hoogenboom-van Laack 

In Nederland zijn tal van (familie)stichtingen die niet meer 
aan hun oorspronkelijke doelstellingen (kunnen) voldoen, 
bijvoorbeeld omdat de statuten verouderd zijn waardoor 
de beschikbare middelen niet meer besteed kunnen worden 
of omdat de bestuursleden, bijvoorbeeld door tijdgebrek, 
niet in de gelegenheid zijn om de middelen op de gewenste 
wijze toe te wijzen. Zowel voor de stichtingen in kwestie 
als voor de potentiële ontvangende goede doelen is dat 
een onbevredigende situatie. 

Onze vereniging is vanzelfsprekend meer dan enthousiast 
over het besluit van de familie Van Laack om een even 
zinvolle als dankbare bestemming voor het vermogen van 
haar stichting aan te wijzen.
 

NIEUW FONDS OP NAAM
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De Vereniging Rembrandt steunt kunstaankopen van 

musea ten behoeve van ons openbaar kunstbezit. 

Van overheidswege wordt dit particulier initiatief 

fiscaal ondersteund. Voor giften van particulieren 

gelden onder bepaalde voorwaarden aftrekmoge-

lijkheden voor de inkomsten- en erfbelasting. De 

Vereniging Rembrandt is geheel vrijgesteld van 

schenk- en erfbelasting. Zo kan zij optimaal profite- 

ren van uw gift tijdens uw leven of bij erfstelling. 

Op welke wijze levert uw schenking meer op?

 p Een gift is een schenking uit vrijgevigheid zonder 
dat daar op geld waardeerbare aanspraken tegen- 
over staan. De Vereniging Rembrandt is gebaat  
bij elke gift. De gift kan in geld of natura (w.o. 
kunstvoorwerpen) geschieden en als eenmalige of 
peri o dieke schenking gedaan worden. Fiscaal is het 
het aantrekkelijkst voor u om de schenking in vijf  
of meer vaste termijnen te voldoen. Voor een 
dergelijke gift is, evenals bij erfstellingen of legaten, 
het inschakelen van een notaris nodig. De Vere ni-
ging Rembrandt is bereid de notariële kosten voor 
haar rekening te nemen bij periodieke giften vanaf 
€ 200,- per termijn. 
  p Met ingang van 1 januari 2012 is de nieuwe 
Geefwet van kracht voor organisaties met de status 
van ‘culturele instelling’. De Vereniging Rembrandt 
heeft die status. De Geefwet levert de schenker een 
belastingvoordeel op in de inkomstenbelasting voor 
giften die worden gedaan in de jaren 2012 tot en 
met 2016. Een gift aan een culturele instelling als de 

Vereniging Rembrandt is aftrekbaar als persoons-
gebonden aftrek. De aftrek mag worden verhoogd 
met 25%. Dit wordt de multiplier genoemd.  
De verhoging is gebonden aan een maximum van  
€ 1.250 (dat is dus bij een gift van € 5.000). 
De Geefwet is van toepassing op zowel eenmalige 
als periodieke schenkingen. Voor een eenmalige 
schenking geldt een aftrekdrempel en een aftrek-
plafond. De aftrekdrempel bedraagt 1% van het 
verzamelinkomen met een minimum van € 60 en 
het aftrekplafond bedraagt 10% van het verzamel-
inkomen.

p Door erfstelling of legaat kunt u uw vermogen, 
een bedrag en/of kunstvoorwerpen nalaten aan de 
Vereniging Rembrandt. De bestemming van de 
kunstvoorwerpen kan worden bepaald in overleg 
met de Vereniging Rembrandt. Hiervoor geldt onder 
bepaalde voorwaarden de genoemde vrijstelling van 
erfbelasting. 

p Ten slotte noemen wij de bijzondere mogelijk heid 
dat erfgenamen de erfbelasting gedeelte lijk voldoen 
door overdracht van kunstvoorwerpen aan de Staat. 
U kunt ons hierover raadplegen.

Waaraan draagt u bij?

U draagt bij aan de realisatie van de algemene 
doelstelling van de Vereniging Rembrandt: verrijking 
van ons openbaar kunstbezit in algemene zin, of aan 
de verwerving van kunst  werken op een be paald 
verzamelgebied. Mogelijk heden zijn: een Rembrandt-
fonds op Naam of een Themafonds.

Wat is een Rembrandtfonds op Naam?

Een persoonlijke manier van schenken of nalaten. 
Het is een apart fonds, waarvan de oprichter in 
samenspraak met de Vereniging Rembrandt de naam 
bepaalt (bijvoorbeeld de naam van de stichter[s]),  
de doelstelling en de wijze van besteding. Voor een 
Fonds op Naam geldt een minimum bedrag van  
€ 75.000.

Wat is een Themafonds?

Deze fondsen worden in het leven geroepen voor 
degenen die geïnteresseerd zijn in een bepaald ver- 
zamelgebied. U kunt met een gift vanaf € 5.000,- 
(eventueel in vijf termijnen) bijdragen aan een 
afzonderlijk Themafonds, bedoeld om bepaalde 
onderdelen van de openbare collecties te steunen, 
bijvoorbeeld 17de-eeuwse schilderkunst, religieuze 
kunst, prenten en tekeningen, beeld houwkunst, 
kunstnijverheid of moderne kunst. Op deze wijze 
kunt u daadwerkelijk bijdragen aan kunstaankopen in 
bepaalde richtingen. De Vereniging Rembrandt kent 
inmiddels de volgende Themafondsen: Themafonds 
Zilver, Themafonds Prenten en Tekeningen, Thema-
fonds Glas en Themafonds Schilderkunst 17de eeuw. 

Nadere informatie

Wij geven u graag nadere informatie over de  
vermelde mogelijkheden. Wij nodigen u uit om 
hierover contact op te nemen met het Bureau  
(Drs. H.M. Blankenberg, telefoon 070-427 17 20,  
e-mail: blankenberg@verenigingrembrandt.nl).

ALGEMEEN
De Vereniging Rembrandt werd onder de naam 
Vereeniging Rembrandt tot behoud in Nederland  

van kunstschatten opgericht op 24 september 1883. 
Het doel van de vereniging is het behouden en 
uitbreiden van kunstschatten voor Nederland, en het 
verrijken van het openbare bezit aan kunstschatten 
in Nederland, het daartoe vergroten van de publieke 
belangstelling voor en het verhogen van de kennis 
van het roerend cultureel erfgoed, in het bijzonder  
in Nederlandse openbare collecties. De vereniging is 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 
Amsterdam, no. V40531186. De Vereniging Rembrandt 
is bij de Belastingdienst gerangschikt als een Algemeen 
Nut Beogende Instelling en heeft daardoor de zgn. 
ANBI-status. Dit betekent dat de vereniging over 
ontvangen schenkingen en/of nalatenschappen  
geen (successie)belasting verschuldigd is. 

LIDMAATSCHAP

 p  gewoon lidmaatschap: 
    (tenminste) € 65,- per kalenderjaar

 p  echtpaar/partnerlidmaatschap (twee personen): 
    (tenminste) € 90,- per kalenderjaar

 p  jongerenlidmaatschap (t/m 25 jaar): 
    (tenminste) € 25,- per kalenderjaar

 p  lidmaatschap voor het leven: 
    vanaf € 1.200,- (eenmalig)

 p  partnerlidmaatschap (twee personen): 
    voor het leven: vanaf € 2.000,- (eenmalig)

 p  Caius Cirkel (tot 35 jaar):
    gedurende vijf jaar jaarlijks minimaal € 500,-

p  Titus Cirkel:
    gedurende vijf jaar jaarlijks minimaal € 1.000,-

 p  Grootoudergezelschap:
    lidmaatschap € 60,- per kalenderjaar plus
    gedurende vijf jaar jaarlijks € 500,-

 p  bedrijfslidmaatschap: 
    (tenminste) € 1.000,- per kalenderjaar

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met  
31 december. Indien u zich als lid opgeeft ná  
1 november ontvangt u gratis het lidmaatschap 
voor de resterende twee maanden van het oude 
jaar. U betaalt dan contributie over het nieuwe jaar. 
Indien u zich gedurende het jaar, maar vóór 1 
november als lid aanmeldt, betaalt u de volledige 
contributie over het lopende jaar. Opzegging van 
het lidmaatschap graag vóór 1 oktober.

De leden hebben op vertoon van hun lidmaat-
schapskaart gratis toegang tot de permanente 
collecties van de ruim honderd musea waaraan 
de Vereniging Rembrandt steun heeft verleend, 
alsmede tot de ledenvergaderingen en de bijzondere 
ledenbijeenkomsten.  
Voorts ontvangen de leden het Bulletin met actuele 
informatie en beschouwingen door experts en fraaie 
afbeeldingen van de kunstwerken die met steun van 
de Vereniging Rembrandt zijn verworven (echtpaar/
partnerleden ontvangen één Bulletin). Voor nadere 
informatie kunt u contact opnemen met het bureau 
van de Vereniging Rembrandt. 

GEVEN OM KUNST? DE KUNST VAN HET GEVEN!

VERENIGING REMBRANDT
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 ALKMAAR • Stedelijk Museum 

 AMERONGEN • Kasteel Amerongen 

 AMERSFOORT • Museum Flehite 

 AMSTELVEEN • Cobra Museum 

 AMSTERDAM • Allard Pierson Museum 

  • Amsterdam Museum 

  • Bijbels Museum 

  • Joods Historisch Museum 

  • Museum Amstelkring 

  • Museum het Rembrandthuis 

  • Museum Van Loon 

  • Museum Willet-Holt huysen 

  • Nederlands Scheep vaartmuseum

  • Pijpenkabinet & Smokania

  • Rijksmuseum

  • Stedelijk Museum 

  • Stedelijk Museum Bureau 

    Amsterdam

  • Tropenmuseum 

  • Van Gogh Museum 

 APELDOORN • Paleis Het Loo-Nationaal Museum 

 APPINGEDAM • Museum Stad Appingedam 

 ARNHEM • Gemeentemusea 

 ASSEN • Drents Museum 

 ASTEN • Beiaard- en Natuurmuseum Asten

 BARNEVELD • Veluws Museum Nairac 

 BERG EN DAL • Afrika Museum 

 BERGEN OP ZOOM • Het Markiezenhof 

 BEVERWIJK • Museum Kennemerland 

 BREDA • Breda’s Museum 

 BRIELLE • Historisch Museum Den Briel 

 DELFT • Legermuseum

  • Museum Lambert van Meerten

  • Stedelijk Museum Het Prinsen hof 

  • Volkenkundig Museum 

    Nusan ta r a 

 DEVENTER • Gemeentemusea 

 DORDRECHT • Dordrechts Museum 

  • Huis Van Gijn 

 EINDHOVEN • Museum Kempenland 

  • Stedelijk Van Abbemuseum 

 ENKHUIZEN • Stg Rijksmuseum Zuiderzeemuseum 

 ENSCHEDE • Rijksmuseum Twenthe 

 GORINCHEM • Gorcums Museum 

 GOUDA • Stedelijke Musea 

 ’S-GRAVENHAGE • Gemeentemuseum Den Haag

  • Haags Historisch Museum 

  • Koninklijk Kabinet van 

    Schilderijen Mauritshuis 

  • Museum Bredius 

  • Museum Meermanno

  • De Mesdag Collectie

 GRONINGEN • Groninger Museum 

 HAARLEM • Frans Hals Museum 

  • Historisch Museum Haarlem 

  • Teylers Museum 

  HARLINGEN • Gemeentemuseum Het

  Hannemahuis 

 HATTEM • Voerman Museum 

 ’S-HEERENBERG • Kasteel Huis Bergh

 heerenveen • Museum Belvédère

 HEINO/WIJHE • Museum De Fundatie/Kasteel 

     Het Nijenhuis

 helmond • Gemeentemuseum Helmond

’S-HERTOGENBOSCH • Noordbrabants Museum

  • SM’s-Stedelijk Museum 

 HEUSDEN A/D MAAS • Het Gouverneurshuis 

 HILVERSUM • Museum Hilversum

 HOORN • Westfries Museum 

 KATWIJK • Katwijks Museum 

 LAREN • Singer Museum

 LEEK • Nationaal Rijtuigenmuseum 

 LEENS • Borg Verhildersum

 LEERDAM • Nationaal Glasmuseum 

 LEEUWARDEN • Fries Museum 

  • Keramiekmuseum Princessehof 

 LEIDEN • Museum Boerhaave 

  • Prenten ka binet der Rijks- 

  univer si teit 

  • Rijksmuseum van Oudheden 

  • Rijksmuseum voor Volken kunde 

  • Stedelijk Museum De Lakenhal 

 LOOSDRECHT • Kasteel-Museum Sypestyn 

 MAARSSEN • Slot Zuylen 

 MAASTRICHT • Bonnefantenmuseum 

 MARKEN • Marker Museum 

 MIDDELBURG • Zeeuws Museum 

 NIJMEGEN • Museum Het Valkhof 

 OTTERLO • Kröller-Müller Museum

  • Nederlands Tegelmuseum 

 PURMEREND • Purmerends Museum 

 RIDDERKERK • Huys ten Donck (alleen de tuinen) 

 ROERMOND • Cuypershuis

 ROTTERDAM • Atlas van Stolk/Het Schielandhuis 

  (Historisch Museum Rotterdam) 

  • Kunsthal Rotterdam 

  • Maritiem Museum Rotterdam 

  • Museum Boijmans Van Beuningen 

  • NAi Nederlands Architec tuur-

  in sti tuut

  • Wereldmuseum Rotterdam/

  Museum voor Volkenkunde

 ROZENDAAL • Kasteel Rosendael

 DE RIJP • Museum In ‘t Houten Huis 

 RIJSWIJK (ZH) • Museum Het Tollenshuis

 SCHIEDAM • Stedelijk Museum

 SCHOONHOVEN • Nederlands Zilvermuseum 

 SLUIS • Oudheidkundige Verzameling 

  Belfort Sluis

 SNEEK • Fries Scheepvaart Museum 

 TIEL • Flipje en Streekmuseum Tiel 

  Sociëteit

 TILBURG • Audax Textielmuseum 

  • De Pont, Stichting voor 

  hedendaagse kunst

 UDEN • Museum voor Religieuze Kunst 

 UITHUIZEN • Menkemaborg

 UTRECHT • Centraal Museum 

  • Geldmuseum 

  • Museum Catharijneconvent 

  • Museum Speelklok 

 VAASSEN • Kasteel de Cannenburch 

 VLISSINGEN • Zeeuws maritiem muZEEum 

 VOORBURG • Museum Swaensteyn 

 VOORSCHOTEN • Kasteel Duivenvoorde 

 WEESP • Gemeentemuseum

 WOERDEN • Stadsmuseum Woerden.

 ZAANDAM • Museum van het Nederlandse

  Uurwerk 

 ZALTBOMMEL • Stadskasteel Zaltbommel 

 ZIERIKZEE • Maritiem Museum Zierikzee 

  • Stadhuismuseum 

 ZUTPHEN • Museum Henriëtte Polak in 

  De Wildeman 

  • Stedelijk Museum 

 zwolLE • Museum de Fundatie/Paleis aan

    de Blijmarkt

  • Stedelijk Museum 

De leden van de Vereniging Rembrandt hebben op vertoon van het bewijs van lidmaatschap vrije toegang 

tot de vaste collecties van de musea die sinds de oprichting van de vereniging in 1883 zijn gesteund bij de 

aankoop van kunstwerken. Dit zijn:

ONDERSTEUNDE MUSEA

Vanitasstilleven, Dirck de Horn. Aanwinst voor het Fries Museum.
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Vrije toegang tot de vaste collecties



  

p Bezichtiging van de tentoonstelling Verlangen naar volmaaktheid, 21 jaar verzamelen
    door het Kröller-Müller Museum (1 april -28 oktober 2012)

In Verlangen naar volmaaktheid wordt de balans opgemaakt van 21 jaar verzamelen 
door het Kröller-Müller Museum onder het directoraat van Evert van Straaten. In alle 
museumzalen, de beeldentuin en een speciaal gebouwd tentencomplex zullen aanwinsten 
sinds 1991 centraal staan. Veel werken zijn nog maar zelden getoond of zelfs voor het 
eerst te zien, zoals een recent verworven spectaculaire installatie met tijgers van Cai  
Guo-Qiang.
Naast het weerzien met al bekende en geliefde werken, zoals Le Commencement du 
monde van Constantin Brancusi en ‘het uiltje’ van Pablo Picasso zullen er bijzondere werken 
te zien zijn van een oudere generatie kunstenaars als Armando, Louise Bourgeois, Daan 
van Golden, Anselm Kiefer en Bruce Nauman, maar ook van jongeren als Gerard Byrne, 
Willie Doherty, Jan Fabre, Atelier van Lieshout, Ana Maria Tavares en Jeff Wall. 
De publicatie van Evert van Straaten die bij de tentoonstelling verschijnt is voor leden van 
de Vereniging Rembrandt met 10% korting verkrijgbaar, evenals de andere artikelen in 
de museumwinkel.

15.30 uur Entree museum – ontvangst met koffie in de voorruimte bij het Auditorium

16.00 uur Welkom door Lisette Pelsers, directeur van het Kröller-Müller Museum

16.10 uur Inleiding door Fusien Bijl de Vroe, directeur Vereniging Rembrandt

 Presentatie van de marketingstrategie van de Vereniging door Minke van 

 Hooff, marketeer Vereniging Rembrandt

 Na afloop is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen

17.00 uur Bezichtiging van de tentoonstelling, afsluitend wordt een drankje aangeboden 

 in Museumrestaurant Monsieur Jacques

19.00 uur Einde

Wij vragen u zich aan te melden vóór 4 april. 
Dit kan per e-mail (bureau@verenigingrembrandt.nl) of door de bijgevoegde antwoordkaart 
in te vullen en terug te sturen naar het Bureau van de Vereniging Rembrandt.
U ontvangt alleen bericht als wij uw aanmelding niet kunnen honoreren wegens een te 
grote opkomst.

BEREIKBAARHEID

Kröller-Müller Museum, Houtkampweg 6, 
6731 AW Otterlo, tel: 0318-591241. 
Het Kröller-Müller Museum ligt in Het 
Nationale Park De Hoge Veluwe. Het park  
is toegankelijk op drie plaatsen: bij Otterlo, 
Hoenderloo en Schaarsbergen. Op vertoon 
van uw Rembrandtkaart heeft u voor een 
bezoek aan de Voorjaarsbijeenkomst gratis 
toegang tot Het Nationale Park de Hoge 
Veluwe.

Openbaar vervoer
Er zijn busverbindingen vanaf de NS-stations 
Apeldoorn en Ede-Wageningen. Bel voor 
meer Informatie Openbaar Vervoer 
Reisinformatie, telefoon 0900-9292 of kijk 
op www.kmm.nl.

Auto & parkeren
Via de snelwegen A1, A50, A12 volgt u  
de borden met Park Hoge Veluwe/ 
Kröller-Müller Museum. Komende vanuit 
Otterlo reist u via de N304, Apeldoornseweg 
richting Ede en vandaar via de N224, 
Verlengde Arnhemseweg en Amsterdamse-
weg naar Arnhem en vice versa. Komende 
vanaf de A12 (Westen) betreedt u het Park 
via Ingang Schaarsbergen. Borden wijzen  
u naar Het Nationale Park De Hoge Veluwe 
en vervolgens naar het Kröller-Müller 
Museum. Parkeren kan bij het museum. 
Zie voor meer informatie www.kmm.nl.

Vergeet  n ie t  uw Rembrandtkaar t 

mee  te  nemen!

VERENIGING REMBRANDT

PROGRAMMA 
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VOORJAARSBIJEENKOMST 
VAN DE VERENIGING REMBRANDT IN HET KRÖLLER-MÜLLER 

MUSEUM IN OTTERLO  ZATERDAG 14 APRIL OM 15.30 UUR
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