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Vereniging Rembrandt, als je om kunst geeft

‘Holland waakt!’ De Vereniging Rembrandt als reddende engel
Quentin Buvelot en Annette de Vries
Bijna 100 jaar geleden werd de befaamde 
Haagse collectie van de familie Steengracht 
geveild. Dankzij de Vereniging Rembrandt 
bleven enkele topstukken behouden voor de 
‘Collectie Nederland’.

Aandacht voor de historische buitenplaats
Fusien Bijl de Vroe
Het jaar 2012 is het Jaar van de Historische 
Buitenplaats. Een goed moment om stil te 
staan bij de aanwinsten voor buitenplaatsen en 
kastelen die de Vereniging Rembrandt in de 
loop van de jaren heeft gesteund. 

Kunstvragen
Johanna Maria van Winter 
Erik van Rosmalen

Ogenblik: Panta rei
Prof. dr. Henk van Os 
Het Groninger land is rijk aan oude kerken 
die niet of nog maar zelden worden gebruikt 
voor kerkdiensten. Op een festival in de kerk 
van Stitswerd werd Henk van Os overvallen 
door melancholie.
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De Vereniging Rembrandt gunt iedereen 
‘het genieten van kunst’, en daarom 

p  wil zij dat belangrijke kunstschatten 
voor iedereen toegankelijk zijn en 
blijven

p  helpt zij de openbare kunstverzame-
lingen uitbreiden met steeds weer 
nieuwe meesterwerken

p  wil zij kunst toegankelijk maken met 
de verhalen achter de kunstschatten

De Vereniging Rembrandt realiseert 
dit mede dankzij de steun van haar 
leden. Zij begrijpt de kracht van het 
collectief: de Vereniging Rembrandt is 
het grootste collectieve kunstmecenaat 
in Nederland. Met ruim 11.000 leden 
steunt zij musea bij de aankoop van 
belangrijke kunstwerken, van oude tot 
moderne kunst. 

Kunstwerken die door de Vereniging 
Rembrandt zijn gesteund, zijn:

p  een aanwinst voor het openbaar 
kunstbezit in Nederland

p  onvervreemdbaar 

p  altijd zichtbaar voor het publiek, 
tenzij de aard van het werk anders 
voorschrijft

Het bestuur van de Vereniging 
Rembrandt is samengesteld uit 
 kunsthistorici en professionals uit het 
maatschappelijk veld met een liefde 
voor kunst. Het Bestuur besluit over 
het al dan niet financieel steunen van 
aanvragen. Een positief oordeel van 
de Vereniging Rembrandt geldt als een 
 garantie van kwaliteit en stimuleert 
 andere fondsen tot medefinanciering.
De rol van de Vereniging Rembrandt is 
niet uitsluitend financieel, maar het is 
evident dat de openbare kunstcollectie 
gebaat is bij een zo groot mogelijke 
financiële armslag. De Vereniging stelt 
zich dan ook ten doel haar draagvlak en 
inkomsten te vergroten. Iedereen kan 
hieraan bijdragen, al vanaf € 65 per jaar. 

Vereniging Rembrandt, als je om kunst geeft

Camille Pissarro, Route de Versailles, 

Rocquencourt (1871), in 2006 aangekocht 

door het Van Gogh Museum met steun van 

de Vereniging Rembrandt

De Vereniging Rembrandt vindt dat iedereen in Nederland de mogelijkheid moet hebben om 
te genieten van kunst op topniveau en helpt daarom de Nederlandse musea bij belangrijke 
aankopen. Het belang van kunst is recent nog eens aangetoond door de gerenommeerde Britse 
neuroloog professor Semir Zeki. Zijn hersenonderzoek heeft uitgewezen dat het kijken naar een 
mooi kunstwerk een vergelijkbaar effect heeft als het kijken naar je geliefde. Kunst is, zoals de 
onderzoeker het verwoordt, goed voor het menselijk welzijn.



‘Holland waakt!’
     De Vereniging Rembrandt als reddende engel

Bijna 100 jaar geleden viel op een druk be zochte veiling in Parijs het doek 

voor een prachtige particuliere verzameling schilderijen. Op 9 en 10 juni 

1913 werd namelijk de Haagse collectie van de familie Steengracht 

per opbod verkocht. Dit kwalitatief hoogstaande ensemble van oude 

en levende meesters was door verschillende generaties van de familie 

bijeengebracht. Dankzij de Vereniging Rembrandt bleven enkele topstukken 

behouden voor de ‘Collectie  Neder land’, een van de doelstellingen van het 

onvolprezen fonds.
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Museum Steengracht, Lange Vijverberg 3, 

Den Haag (het huis  uiterst rechts), ca. 1910
QUENTIN BUVELOT EN ANNETTE DE VRIES

De wortels van de collectie Steen gracht 
lagen in Middelburg, bij het echtpaar 
Johan Gualtherus van der Poort  
van Oostcapelle (1713-1784) en 
Johanna Susanna van der Mandere 
(1714-1793). Aan het begin van 
de 19de eeuw verhuisde hun 
verzameling met hun kleinzoon, 
Johan Steengracht van Oostcapelle 
(1782-1846), naar Den Haag. Deze 
Johan Steengracht van Oostcapelle 
werd in 1816 de eerste directeur 
van het Mauritshuis. Hij verzamelde 
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onmogelijk hield dat de Vereniging 
Rembrandt zich bij een combinatie 
zou aansluiten om een bod op het 
geheel te doen. Schimmelpenninck 
was door dit verzoek duidelijk in 
verlegenheid gebracht, maar het 
gaf hem ook een sprankje hoop. Op 
25 augustus 1912 vroeg hij zich in 
zijn antwoord aan Hofstede de Groot 
af of men in Nederland werkelijk in 
staat zou zijn om het bedrag voor 
een onderhandse verkoop bijeen te 
brengen, om vervolgens te besluiten: 
‘Mij zou het aangenaam zijn, want 
ik heb het gevoel de beul te wezen, 
en ik dien liever een zachten dood 
toe, dan een wreeden, ver van het 
Vaderland’.

‘BIG ART SALE’

Toch werd uiteindelijk besloten tot 
een veiling ‘ver van het Vaderland’. 
De collectie ging in 1913 bij Galerie 
Georges Petit in Parijs onder de hamer. 
De rijk geïllustreerde en gedocumen-
teerde veilingcatalogus deed een 
lang geuite wens van bezoekers van 
de nooit eerder gecatalogiseerde 
 collectie aan de Lange Vijverberg 3 
in vervulling gaan. ‘Big art sales 
 coming’ kopte The New York Times 
op 18 mei 1913. De krant voorspelde 
dat Rembrandts Bathseba waar-
schijnlijk het meeste zou opbrengen. 
Het schilderij ging inderdaad voor de 
enorme som van 1 miljoen Franse 
francs naar de befaamde kunsthan-
delaar Duveen. Van degenen die in 
de aanloop naar de veiling hun be-
langstelling kenbaar hadden gemaakt, 
kochten de firma’s Goudstikker, 
Kleinberger, Hamburger, Agnew en 
Boussod & Valadon ook daadwerke-
lijk schilderijen op de veiling aan. 
Verder vonden veel werken hun weg 
naar binnen- en buitenlandse kopers.

‘Tegen het amerikaansche goud 
is onze specie slechts pasmunt’ con-

niet  alleen schilderijen voor het 
museum, maar ook voor zijn eigen 
collectie in zijn woonhuis aan de 
Lange Vijverberg 3 in Den Haag. Zijn 
verzameling was toegankelijk voor 
geïnteresseerde kunstliefhebbers en 
stond bij het publiek bekend als het 
‘Museum Steengracht’. De gasten-
boeken, die over een periode van  
90 jaar bewaard zijn gebleven en zich 
bevinden op Kasteel Duivenvoorde, 
geven blijk van een bonte schakering 
aan bezoekers.

De collectie vormde na het 
Maurits huis de belangrijkste verza-
meling oude meesters in de Hofstad. 
Het grootste deel ervan zou na het 
overlijden van Johan Steengracht in 
1846 nog lange tijd in Den Haag blij-
ven. Zijn zoon, Hendrik Steengracht 
van Oosterland (1808-1875), was de 
eerstvolgende eigenaar. Vervolgens 
vererfden de schilderijen op diens 

neef Hendricus Adolphus Steengracht 
van Duivenvoorde (1836-1912). 
Beiden beheerden de verzameling 
van hun voorouders en breidden 
deze naar eigen inzicht uit met wer-
ken van levende meesters. In 1912 
werd het lot van de collectie bezegeld 
met het overlijden van de laatste 
 eigenaar, die bij testament had be-
paald dat de schilderijen moesten 
worden verkocht.

EEN ZACHTE DOOD

De executeur van het testament, 
Alexander Willem Schimmelpenninck 
van der Oye (1859-1914), gaf er de 
voorkeur aan de collectie in haar ge-
heel aan een particulier te verkopen. 
In de zomer van 1912 plaatste hij in 
diverse binnen- en buitenlandse kran-
ten een advertentie om belangstel-
lenden te wijzen op de voorge nomen 
verkoop. De druk uit de kunsthandel 
om tot openbare veiling over te 
gaan was echter hoog. Daarnaast 
kwam een moreel appel uit de 
Nederlandse kunstwereld om een 
deel van de  collectie voor Nederland 
te  be hou den. Op 24 augustus 
1912 richtte Cornelis Hofstede de 
Groot (1863-1930), kunsthistoricus, 
verzamelaar en bestuurslid van de 
Vereniging Rembrandt, zich in een 
brief tot Schimmelpenninck. Hierin 
wees hij fijntjes op het lidmaatschap 
van wijlen Hendricus Adolphus 
Steengracht van de Vereniging 
Rembrandt: ‘Haar doel moet hem dus 
sympathiek geweest zijn’. Hij vroeg 
Schimmelpennincks medewerking 
om ‘een en ander uit de verzameling 
voor ons land te behouden’.

Hofstede de Groot zag graag een 
openbare verkoop van de collectie 
in Nederland en hoopte op tijdige 
berichtgeving over het bedrag dat 
zij in totaal zou moeten opbrengen. 
Dit laatste omdat hij het niet voor 
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Johan Steengracht van 

Oostcapelle (1782-1846)

Christiaan van Geelen sr.

1802. Olieverf op doek,  

54 x 43,5 cm

COLLECTIE STICHTING 

 DUIVEN VOORDE, 

VOORSCHOTEN
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oproep gehoor gaven, behoorde 
ook koningin Wilhelmina, die enkele 
leden van de familie Steengracht 
goed had gekend. Vervolgens bleek 
de regering eveneens bereid bij te 
springen.

BEWAARD VOOR NEDERLAND

Zo kwam het Mauritshuis in het 
bezit van De luizenjacht van Gerard 
ter Borch, Jan Steens ‘Soo voer 
gesongen, soo na gepepen’ en 
schilderijen door Job Berckheyde, 
Meindert Hobbema en Isack van 
Ostade. De vijf aanwinsten werden 
vóór hun definitieve komst naar het 
Mauritshuis tentoongesteld in het 
Stedelijk Museum in Amsterdam. 
Later zouden nog meer stukken uit 
de verzameling Steengracht in het 
Mauritshuis terechtkomen. In 1914 
en 1919 schonken particulieren 
respectievelijk een  jongensportret 

stateerde een columnist in een stuk 
met de veelzeggende titel ‘Holland 
waakt!’. Ook in dagbladen over-
heerste de zorg om de teloorgang 
van de collectie voor Nederland. Een 
anonieme Haagse briefschrijver con-
stateerde dat de Galerie Steengracht 
‘een Europesche vermaardheid’ heeft 
verkregen, maar dat de Hagenaars 
er weinig van zouden profiteren. 
‘Vooral Duitschers en Amerikanen 
zag men er het meest; de eerste 
vanwege de kunstgeschiedenis, 
de laatste[n] al likkebaardend naar 
die kunstschatten, die zoo geschikt 
waren voor het land der  milliardairs’. 
Treffend is ook de discussie in twee 
ingezonden brieven in de Rotter
dam sche Courant van 5 en 7 oktober 
over de vraag of er geen mogelijk-
heden waren om de erflaters in het 
ongelijk te stellen en daarmee de 
 collectie voor het land te behouden. 

‘Als [de Vereniging] Rembrandt nog 
niet bestond zou deze verkooping [de 
veiling van de collectie Steengracht] 
een reden zijn geweest om [deze als-
nog] op te richten’, aldus een citaat 
uit de burelen van de Vereniging 
Rembrandt uit 1913.

Dat in dit maatschappelijke klimaat 
uiteindelijk de Nederlandse kunst-
handel Frederik Muller & Co de 
grootste koper was op de veiling 
Steengracht, berustte niet op toeval. 
Via deze firma, die voor ruim 1,5 mil-
joen francs ongeveer een derde van 
de geveilde schilderijen kocht, wist 
de Vereniging Rembrandt met steun 
van de Nederlandse staat vijf belang-
rijke oude meesters te bemachtigen. 
Bij het bekend worden van de  veiling 
was de Vereniging een speciale 
campagne gestart waarbij particulie-
ren werd gevraagd een bijdrage te 
leveren. Tot de velen die aan deze 

Het zieke kind

Gabriël Metsu

Ca. 1660. Olieverf op doek, 

33 x 27 cm

RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

Een moeder die het  

haar van haar kind kamt, 

bekend als ‘De luizen jacht’

Gerard ter Borch

Ca. 1652-53. Olieverf op 

paneel, 33 x 29 cm

MAURITSHUIS, DEN HAAG 



Vereniging Rembrandt, en in 
 het  zelfde jaar door hem aan het 
museum geschonken. Jaren later,  
in 1928, zou een topstuk uit de 
 collectie Steengracht, Het zieke  
kind door Gabriël Metsu, in het 
Rijksmuseum belanden, opnieuw 
dankzij steun van de Vereniging.

De rest van de in 1913 geveilde 
schilderijen kwam terecht bij musea 
en particuliere verzamelaars over de 
hele wereld. Opvallend veel stuk-
ken van Hollandse kunstenaars uit 
de 19de eeuw bevinden zich nog 
altijd in Nederlands particulier bezit. 
Enkele daarvan zijn nu te zien op de 
tentoonstelling Passie voor schilde
rijen. De verzameling Steengracht 
van Duivenvoorde in Kasteel 
Duiven voorde te Voorschoten. 
Deze tentoonstelling is nog tot en 
met 20 oktober te bezoeken. Ter 
gelegenheid hiervan is een publicatie 
verschenen, Passie voor schilderijen. 
De verzameling Steengracht van 
Duivenvoorde, waarin voor het 
eerst een overzicht wordt geboden 
van de gehele collecties

 
Quentin Buvelot is hoofdconservator van het
Mauritshuis in Den Haag en Annette de Vries 
is conservator van Kasteel Duivenvoorde in 
Voorschoten

van Jacob Backer en een fraai 
italia  niserend landschap van Karel 
Dujardin. Door aankoop zouden later 
nog twee schilderijen uit de verzame-
ling Steengracht voor het museum 
worden verworven, waarmee de tel-
ler op negen kwam te staan. 

Andere werken uit de voormalige 
 collectie Steengracht behoren van-
daag de dag tot de topstukken van 
het Rijksmuseum. Aert de Gelders 
Koning David was op de veiling in 
1913 verworven door M.P. Voûte,  
de toenmalige voorzitter van de 
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SPECIALE RONDLEIDING VOOR DE LEDEN VAN DE VERENIGING REMBRANDT

Verzameling Steengracht op Kasteel Duivenvoorde
In het artikel hierboven hebt u kunnen lezen over de lotgevallen van de befaamde collectie Steengracht. 
De tentoonstelling Passie voor schilderijen belicht de (familie)historische en kunst- en cultuurhistorische 
context van deze particuliere verzameling. Een keur aan archiefstukken, boeken en schilderijen – waaronder 
een aantal bruiklenen van voormalige Steengracht-schilderijen uit Nederlands particulier bezit – brengt 
het verhaal achter deze verzameling tot leven. 
Op zaterdag 1 september ontvangen Kasteel Duivenvoorde en de Vereniging Rembrandt u graag voor 
een bezoek aan het kasteel en de tentoonstelling. De rondleiding begint om 16.00 uur op Kasteel 
Duivenvoorde, Laan van Duivenvoorde 4 in Voorschoten. Na afloop schenken wij nog een glas. U kunt 
zich via de site van de Vereniging Rembrandt opgeven voor deze speciale bezichtiging. Het aantal 
 plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij. 

‘Soo voer gesongen, 
soo na gepepen’
Jan Steen
Ca. 1668-70. Olieverf  
op doek, 134 x 163 cm
MAURITSHUIS, DEN HAAG
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Het Huys ten Donck in Ridderkerk met 
de door de Vereniging Rembrandt 
gesteunde tuinvazen. De vazen zijn 
in 1993 door Museum Boijmans Van 
Beuningen verworven en in langdurig 
bruikleen gegeven aan Het Huys ten 
Donck. Het Donckse Bos is toegankelijk 
voor wandelaars (wandelkaart verplicht), 
het Huys is alleen beschikbaar voor 
ontvangsten en bruiloften (op afspraak). 
Zie: www.huystendonck.nl. 

In vroeger eeuwen waren buitenplaatsen het 

domein van kapitaalkrachtige stedelingen die in 

de zomer de drukte en hitte van de stad wilden 

ontvluchten. Tegenwoordig fungeert een aantal 

van deze huizen met hun siertuinen als museum, 

zodat ze voor een breder publiek toegankelijk zijn. 

Dit jaar staan deze historische locaties extra in de 

aandacht. Op donderdag 29 maart is in Amerongen 

het Jaar van de Historische Buitenplaats 2012 van 

start gegaan. De activiteiten van dit themajaar zijn 

erop gericht de buitenplaats meer bekendheid te 

geven en daarmee aandacht te vragen voor het 

behoud van dit culturele erfgoed.

FUSIEN BIJL DE VROE

Aandacht voor de 
historische buitenplaats



Bij de Vereniging Rembrandt denken 
mensen niet meteen aan historische 
buitenplaatsen. Die worden over het 
algemeen eerder met hun cultuur-
historisch belang dan met het kunst-
historisch belang van (delen van) de 
collectie geassocieerd. Toch staan in 
de lijst met de verzamelingen die u met 
uw Rembrandtkaart kunt bezoeken op 
de voorlaatste pagina van het Bulletin 
ook enkele kastelen en buitenplaatsen.

Een van de voorwaarden waaraan 
een museum bij een aanvraag aan het 
bestuur van de Vereniging Rembrandt 
moet voldoen is dat het is opgenomen 
in het museumregister. Hiervoor is 
een specifiek museale standaard 
 geformuleerd, aanvullend op wetten 
en eisen die voor organisaties in meer 
 algemene zin gelden. Als grondslag 
wordt de definitie van de International 
Council of Museums (ICOM) gebruikt: 
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‘Een museum is een permanente 
 instelling, niet gericht op het behalen 
van winst, toegankelijk voor publiek, 
die ten dienste staat van de samen-
leving en haar ontwikkeling. Een 
 museum verwerft, behoudt, onder-
zoekt, presenteert, documenteert en 
geeft bekendheid aan de materiële en 
immateriële getuigenissen van de 
mens en zijn omgeving, voor doelein-
den van studie, educatie en genoegen 
[…] Elke instelling in Nederland die 
voldoet aan deze definitie en de eisen 
van de norm komt in aanmerking 
voor opname in het Museumregister 
Nederland, ongeacht of deze instel-
ling zichzelf museum noemt. Voor 
 instellingen met een combinatie van 
museale en niet-museale functies geldt 
dat alleen de onderdelen die voldoen 
aan deze definitie en de eisen van de 
norm in aanmerking komen voor 
 registratie’.

Zo staat ook een aantal kastelen 
en buitenplaatsen geregistreerd als 
museum, waarmee zij in aanmerking 
komen voor steun van de Vereniging 
Rembrandt. Het Prins Bernhard 

Portret van graaf 

Hendrik van den Bergh

Otto van Veen

Ca. 1618. Olieverf op 

doek, 191 x 115.5 cm

KASTEEL HUIS BERGH, 

’S-HEERENBERG

Portret van Jacob van 

Wassenaer

Willem van Mieris

Ca. 1690-1700. Olieverf 

op paneel, 40 x 41 cm

KASTEEL DUIVENVOORDE, 

VOORSCHOTEN



TERUGKEER VAN DE BEWONERS 

Bij de Vereniging Rembrandt gaat 
het zelden om het behoud van een 
gehele collectie. In vrijwel alle ge-
honoreerde aanvragen van buiten-
plaatsen en kastelen werd de kans 
gegrepen een enkel kunstwerk ter 
plekke te behouden of weer terug 
te brengen naar de oorspronkelijke 
bestemming. Soms gaat dat om één 
of meer voorwerpen die de vroegere 
bewoners hebben toebehoord, zoals 
de 18de-eeuwse zilveren sauskommen 
die onlangs konden worden ver-
worven door Kasteel Cannenburch 
in Vaassen (zie hierover pp. 12-14), 
maar vaak gaat het ook om portret-
ten van de bewoners zelf. In 1977 
kwam Louise Isabella Hermeline van 
Reede, in 1756 geschilderd door 
Jean-Étienne Liotard, weer terug 
op Kasteel Amerongen. Zeven jaar 
later konden een met  marqueterie 
 gedecoreerde kast en tafel uit het 
begin van de 18de eeuw voor Kasteel 
Amerongen behouden blijven. Deze 
meubels, toegeschreven aan Jan van 
Mekeren, waren speciaal voor die 
plek gemaakt.

Zo kwam ook Catherina van 
Arkel thuis op kasteel Ammersoyen, 
mede dankzij het BankGiro Loterij 
Aankoopfonds van de Vereniging 
Rembrandt, en keerden de drie oud-
ste kinderen van Frederik Hendrik 
en Amalia van Solms, in 1629 door 
Gerard van Honthorst in een allego-
rische voorstelling geschilderd, terug 
naar Nederland, waar ze een plek 

kregen op Paleis Het Loo. En ook 
Jacob van Wassenaer, wiens portret 
door Willem van Mieris na vele om-
zwervingen is teruggevonden op een 
veiling in Duitsland, ‘woont’ weer in 
zijn Kasteel Duivenvoorde. Deze por-
tretten zijn niet alleen stuk voor stuk 
van hoge kwaliteit, maar brengen 
bovendien de geschiedenis van een 
buitenhuis of kasteel tot leven voor 
de bezoekers. 

In 2009 kwam het portret van graaf 
Hendrik van den Bergh, geschilderd 
door Otto van Veen, mede dankzij de 
Vereniging Rembrandt thuis op het 
kasteel van de graaf. Een cruciale 
verwerving voor Huis Bergh, waar 
met dit portret de geschiedenis van 
het huis wordt verteld. Mooi waren 
de woorden van Henk van Os in ’s-
Heerenberg bij de verwelkoming van 
deze aanwinst: ‘Oude kunst is niet 
 gemaakt voor musea. Kunst van voor 
1800 hoorde in kerken en in vorstelijke 
en stedelijke paleizen en in de voorname 
huizen van rijke burgers. Toen veel van 
die overstelpende rijkdom op drift 
raakte, werden overal musea gebouwd. 
Ze leken meestal op triomfale tempels, 
maar in feite waren het niet meer dan 
weeshuizen voor kunst. We weten niet 
hoe vaak Hendrik van den Bergh in 
Huis Bergh is geweest. Maar hier heeft 
hij zijn testament gemaakt. Hier was 
zijn stamslot. Hier ligt hij begraven. 
En daarom kunnen we zijn portret 
 verwelkomen op een manier waarop je 
dat in een museum vrijwel nooit kunt. 
We kunnen zeggen “welkom thuis!”  
En dat is een bijzondere ervaring’. 

Het is niet altijd makkelijk om de 
voormalige bewoners en de voor-
werpen waarmee zij zich omgaven te 
behouden voor hun oorspronkelijke 
kastelen en buitenplaatsen, of ze 
daarnaar te laten terugkeren. Maar 
dankzij allianties tussen partijen als 
de Vereniging Rembrandt, het Prins 
Bernhard Cultuurfonds, de BankGiro 
Loterij en vele andere, blijkt dat wat 
voor onmogelijk werd gehouden 
soms toch mogelijks

Fusien Bijl de Vroe is directeur van de 

Vereniging Rembrandt

Cultuurfonds ondersteunt al jaren 
het ensemble van de buitenplaats 
– van park, tuin, orangerie, huis, 
 interieur tot historische collectie – en 
steunt ook een aantal activiteiten in 
dit themajaar.1 Ook de Vereniging 
Rembrandt verleent steun aan buiten-
plaatsen, waar het gaat om kunst-
historische aanvragen van als museum 
geregistreerde instellingen. In de ge-
schiedenis van de Vereniging zijn er 
aanvragen van een twaalftal buiten-
plaatsen en kastelen gehonoreerd, de 
laatste jaren ook mede dankzij het 
BankGiro Loterij Aankoopfonds van 
de Vereniging, bedoeld voor die musea 
die niet direct beneficiënt zijn van de 
BankGiro Loterij.

Het is bijzonder wanneer de 
 collectie van een buitenplaats of 
 kasteel nog te zien is in de oorspron-
kelijke staat. De enorme inspanning 
die soms nodig is om een collectie 
van een buitenplaats te behouden, 
maakt duidelijk dat het aangaan 
van allianties de basis is voor succes; 
 allianties van partijen die alle geloven 
in het cultuurhistorisch en kunst-
historisch belang van ons cultureel 
erfgoed, partijen die – met een vari-
ant op de definitie van een museum 
– ‘niet gericht zijn op het behalen 
van winst, die toegankelijkheid voor 
publiek als voorwaarde stellen, die 
zich daarmee inzetten ten dienste 
van de samenleving en haar ontwik-
keling met als doel studie, educatie 
en genoegen’ – de laatste drie in 
 willekeurige volgorde.
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‘Mooglijk is er
nimmer eene Natie 
geweest, die, naar 
heure grootte, meer 
van buitenplaatsen 
en hoven gehouden 

heeft, dan de 
onze; mooglijk is 
er geen Land op 
den aardbodem, 

daar naar 
evenredigheid meer 
buitenplaatzen en 
hoven in gevonden 

worden, dan in 
Nederland’

Rhijnvis Feith, 
1793

Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten

Noot

1. Zie www.cultuurfonds.nl voor 
recent ondersteunde projecten van 

het Prins Bernard Cultuurfonds.



Toen in 1881 een eind kwam aan de meer dan 300 jaar 
durende bewoning door het geslacht Van Isendoorn 
à Blois, ging kasteel Cannenburch een onzekere 
toekomst tegemoet. Door het kinderloos overlijden 
van Charlotte barones van Isendoorn à Blois-barones 
van Oldeneel tot Oldenzeel (1809-1881), brak de 
tragische uit verkoop van het Cannenburchbezit aan. 
De imposante kunstverzameling van haar echtgenoot en 
diens broer was al voor het overlijden van de douairière 
verkocht. Hetzelfde gold voor het grootste deel van de 
landerijen. Het kasteel, het omliggende parkbos en de 
houtopstanden werden afzonderlijk verhandeld. Wat 
er nog restte van de boedel, werd verkocht en verdeeld 
onder de erfgenamen. Het kasteel bleef leeg achter. 
Volgens een brief van een tijdgenoot was het er uiterst 
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Kasteel Cannenburch (Geldersch 

Landschap en Geldersche Kasteelen)

Vaassen

Na een periode van afwezigheid van 130 jaar keerden 
twee zilveren sauskommen met bijbehorende 
 onderschotels terug naar kasteel Cannenburch. Het 
gegraveerde wapen Van Isendoorn à Blois-van Renesse 
laat onbetwist dat deze stukken tot het oorspronkelijke 
bezit van de kasteeleigenaren hoorden. Bovendien 
blijkt uit 19de-eeuwse inventarissen dat deze set 
behoorde tot de kostbaarste stukken zilver die op 
de Cannenburch te vinden waren. De sauskommen 
verfraaien de inrichting van het kasteel, die mede 
dankzij de Vereniging Rembrandt sinds 1953 verrijkt 
kon worden met een groeiend aantal voorwerpen uit 
de oorspronkelijke inboedel.

Set van twee zilveren sauskommen met onderschotels
Cornelis Hendrik Bömcke (1758-1818) en Fredrik Manicus I (ca. 1738-1785), Amsterdam

1783. Zilver, 10 x 24,5 x 17,5 cm (kommen), 24,4 x 17,5 cm (schotels)
Merken: gehaltemerk, stadskeur Amsterdam, jaarletter Y en de meestertekens CHB (kommen) en FM (schotels)
Herkomst: erven familie Van Isendoorn à Blois-van Oldeneel tot Oldenzeel (2011)



onaangenaam: ‘O kinders! ’t Was schrikken en beven in dat 

kasteel, dat onbewoond, en behalve de mooye levensgrote 

portretten, van Maarten van Rossum af, in de groote vestibule 

geheel ongemeubileerd was. De gobelins van de muren 

afgenomen, alles leeg en luguber…’1

Met de zilveren sauskommen verging het in 1881 
zoals met meer stukken uit het restant van de inboedel: 
ze kwamen in handen van de familieleden van de laatste 
weduwe Van Isendoorn. Sindsdien zijn de sauskommen 
door vererving van generatie op generatie overgegaan. 

De kommen met hun bijbehorende schotels vormen 
zonder meer de meest belangwekkende stukken uit de 
zilvercollectie van de Cannenburch, voor zover deze 
nog bekend en bewaard is gebleven. Uit een tweetal 
19de-eeuwse inventarissen blijkt dat weinig andere 

zilveren voorwerpen op het kasteel daar in waarde 
boven uitstegen. In een inventaris uit 1866 werden de 

‘Twee zilveren saucekommen met schotels’ opgenomen 
voor fl. 122,40. Vijftien jaar later werd de waarde van 
de ‘2 sauskommen met schotels’ geschat op fl. 192,20. 
Opvallend in deze inventaris uit 1881 zijn tevens de 

‘2 kandelaars met parelrandjes’. Omdat ook de terug-
houdend gedecoreerde sauskommen en schotels zijn 
voorzien van parelranden is het mogelijk dat deze een 
set hebben gevormd met twee of meer kandelaars.2

Het ‘lege en lugubere’ kasteel kreeg in 1881 een 
nieuwe eigenaar die ook het omliggende terrein en de 
daarop staande bomen opkocht. Zo werden het kasteel 
en het park ternauwernood gered. Na bewoning door 
de families Van Lynden en Cleve werd het kasteel in 1951 
wederom geheel leeg, zonder inboedel, overgedragen 
aan Geldersche Kasteelen. De inrichting die het kasteel 
daarna kreeg bestaat hoofdzakelijk uit bruiklenen en 
schenkingen van particulieren. Al in 1953 keerde het 
eerste object uit de oorspronkelijke kasteelinboedel 
terug naar huis: de op groot formaat geschilderde 
kwartierstaat van het echtpaar Van Isendoorn-van Essen 
uit 1645. Een groeiend aantal authentieke inrichtings-
stukken zou volgen, waarbij de Vereniging Rembrandt 
meermaals aankopen heeft ondersteund.3  

AMSTERDAMSE MAKELIJ

De sauskommen en schotels zijn vervaardigd door twee 
Amsterdamse zilversmeden. Van hen is wel afzonderlijk 
werk bekend, maar er zijn geen andere objecten bewaard 
gebleven die door samenwerking van hen beiden zijn 
ontstaan. Werk van Fredrik Manicus I bevindt zich in de 
collectie van het Rijksmuseum – een grote terrine op 
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Detail met het alliantiewapen 

Van Isendoorn-van Renesse

Detail met de merktekens

Noten

1. Brief van Ida Loman Kerk-
hoven uit 1893, geciteerd 
in J.C. Bierens de Haan en 
J. Jas, ‘Terug naar huis. De 
verwerving van een aantal 
achttiende-eeuwse stukken 
afkomstig van kasteel Can-
nenburch door Geldersche 
Kasteelen’, in C.J.M. Schul-
te-van Wersch (red.), Lezen 
over Gelderland. Miniaturen 
uit Arnhem en omstreken, 
Arnhem 2006, p. 142.

2. De inventaris uit 1866 bevindt 
zich in het Gelders Archief, 
0407 Huisarchief Cannen-
burch, inv.nr. 190; die uit 
1881 bevindt zich in particu-
lier bezit.

3. De Vereniging Rembrandt on-
dersteunde in 1978 de aan-
koop van een set van tien 
notenhouten stoelen met 
snijwerk en oorspronkelijke 
geschoren velours bekleding 
(ca. 1700) en twee Luikse 
(?) wandtafels (eerste helft 
18de eeuw). In 1979 droeg 
de Vereniging Rembrandt bij 
aan de aankoop van een ko-
kosnootbeker met zilveren 
montuur (doopbeker voor 
Elbert van Voorst) uit 1601.

4. J.R. de Lorm, Amsterdams 
Goud en Zilver, cat. Amster-
dam (Rijksmuseum) 1999; H. 
Vreeken e.a., Goud en zilver 
met Amsterdamse keuren, 
cat. Amsterdam (Amsterdams 
Historisch Museum) 2003.

5. J.C. Bierens de Haan en J.R. 
Jas, ‘Gelderse families en 
hun zilverbestellingen gedu-
rende de achttiende eeuw’, 
Bijdragen en Mededelingen 
Gelre 48 (2007) pp. 67-109.

6. D.J.G. Buurman (red.), De 
Cannenburch en zijn be
woners, Arnhem/Zutphen 
1999, pp. 14-16, 162. 



 

Kunstvragen

Johanna Maria van Winter (1927)
Emerita hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Uni ver
siteit Utrecht, lid van de Vereniging Rembrandt ‘sinds de oertijd’

Wat is uw eerste kennismaking met kunst?
‘Als kind woonde ik in Amsterdam in een bo-
venwoning aan de P.C. Hooftstraat, dus vlak-
bij de musea. Mijn vader nam me vaak mee 
naar het Rijksmuseum. De schuttersstukken 
met al die  mannen, daar vond ik niet zo veel 
aan, maar Het joodse bruidje heeft van meet 
af aan diepe indruk op me gemaakt.’

Herinnert u zich nog uw eerste 
kunstreproductie?

‘Ik herinner me de schoolplaten van Isings, van monniken in een 
scriptorium en van Karel de Grote. En de plaatjes van de albums 
van Verkade, die we al vroeg begonnen te ver zamelen. Posters 
kwamen er bij ons thuis niet in.’
 
Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Dat was in het najaar van 1962. Toen ik na mijn promotie iets 
meer financiële speelruimte kreeg, had ik de lichtzinnig heid een 
ets te kopen van de kunstenaar Dirk Boode. Daarna ben ik werken 
op papier gaan verzamelen. Dat was niet  bewust, maar je koopt 
iets, bent dan over de drempel, koopt nog iets en dan heb je een 
verzameling.’ 

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Ik woon in Utrecht en beschouw het Catharijneconvent als mijn 
huismuseum. Naar het Centraal Museum ga ik vooral voor de 
oude kunst.’

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen steunen?
‘Er is een 17de-eeuws portrettenpaar op de markt, waar Museum 
Catharijneconvent belangstelling voor heeft. Het gaat om een 
Nederlands echtpaar dat in Londen woonde. De man was daar 
predikant van de Dutch Church. Die schilderijen passen in het 
Catharijneconvent en daarom zou ik die aankoop graag willen 
 aanbevelen.’

Zou het ooit mogelijk zijn, wat zou u graag uit uw eigen 
verzameling aan een museum willen schenken, om iedereen van 
mee te kunnen laten genieten?
‘Mijn hele collectie is niet zo lang geleden overgedragen aan 
het Rijksprentenkabinet. Er was een tijdlang geen museum dat 
Nederlandse prenten en tekeningen uit de tweede helft van de 
20ste eeuw verzamelde, maar toen het Rijksmuseum zich  ongeveer 
zes jaar geleden op dit verzamel gebied ging richten, kwam dat in 
beeld als bestemming voor mijn erfenis. Mijn verhuizing in 2010 
leek mij een goed moment om de werken op papier naar het 
 museum te laten gaan.’
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schotel uit 1776 – en in het Amsterdam Museum, dat 
een door hem vervaardigde miskelk uit ca. 1780, een 
opengewerkte mand uit 1769 en een kan met deksel uit 
1770 bezit. Van de hand van Cornelis Hendrik Bömcke 
bevindt zich eveneens werk in het Rijksmuseum: een 
komfoor uit 1783 en vier kandelaars uit de jaren 1783 
en 1784.4 Deze voorwerpen laten zien dat we te maken 
hebben met zilversmeden van hoog niveau. Adellijke 
families in het oosten van het land konden het zich 
 veroorloven hun opdrachten te plaatsen bij de beste 
vaklieden. Daarbij is vaak een voorkeur voor Haags 
zilver te bespeuren.5 Vooral rond het midden van de 
18de eeuw werd vanaf de Cannenburch regelmatig naar 
Utrecht, Amsterdam en Den Haag en zelfs naar Parijs 
gereisd om inkopen te doen. Het kasboek dat Anna 
Margaretha van Renesse (1703-1775) bijhield, geeft een 
gedetailleerd beeld van haar aankopen.6

Het alliantiewapen dat zowel op de kommen als op 
de schotels is gegraveerd, het wapen Van Isendoorn-
van Renesse, verwijst naar het echtpaar Frederik Johan 
van Isendoorn (1699-1771) en Anna Margaretha van 
Renesse. Het is opvallend dat hun wapen is toegepast op 
deze kommen en schotels, aangezien beide echtelieden 
in 1783 al waren overleden. Waarschijnlijk zijn deze 
 wapens veel later toegevoegd, als verwijzing naar het 
echtpaar dat de Cannenburch zijn grootste bloeiperiode 
bezorgde. Zeker lijkt dat de sauskommen met schotels 
zijn vervaardigd ter gelegenheid van het huwelijk van 
hun oudste zoon, Johan Hendrik Josephus (1727-1800). 
Aangezien geen van de andere kinderen van het echt-
paar trouwde, moet het een opluchting voor de familie 
zijn geweest toen deze zoon in 1783 op 56-jarige leeftijd 
in het huwelijk trad met de 32 jaar jongere Caroline 
Freiin von Venningen (1759-1822). In ieder geval 
tonen deze sauskommen dat Anna Margaretha van 
Renesse haar smaak op haar kinderen had overgebracht 
en dat minimaal twee generaties van het geslacht Van 
Isendoorn zich – als het om zilveraankopen ging – het 
beste wensten te veroorlovens 

Jorien Jas

Conservator Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen

De aankoop van de sauskommen met onderschotels werd behalve 
door de Vereniging Rembrandt mogelijk gemaakt door het VSBfonds, 
het Fonds A.H. Martens van Sevenhoven, het Hendrik Muller’s 
Vaderlandsch Fonds en de A.A. Brediusstichting.



 PROF. DR. H.W. VAN OS

OGENBLIK

Panta rei
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Stitswerd kerkhof,

noordzijde

Job G. Hansen,

1953. Olieverf op 

triplex, 61 x 47 cm

PARTICULIERE COLLECTIE

Bijna nergens in Nederland zijn op een 
beperkt areaal zoveel oude kerken, die 
niet of nauwelijks meer voor kerkdiensten 
gebruikt worden, maar toch voortreffelijk 
zijn onderhouden. Dat is te danken aan de 
Stichting Oude Groninger Kerken. Elk jaar 
organiseerde die stichting in het voorjaar 
een groots festival, waarbij er van alles 
gebeurde in vele van de kerken die inmiddels 
aan haar zorg zijn toevertrouwd.

Zo kwam ik tijdens een festival met de 
titel ‘Terug naar het begin’ in een van de 
kleinste van al die kerken in een minuscuul 
dorp. In de kerk van Stitswerd. Leerlingen 
van de kunstacademie Minerva uit Groningen 
hadden in dit godshuisje een performance 
georganiseerd. In de kerkruimte was heel 
veel apparatuur gestouwd om beeld en 
geluid te produceren. De blanke wand met 
de donkere kansel was gelukkig grotendeels 
gespaard van tekenen van moderne techniek. 
Bij de preekstoel moest de voorstelling 
plaatsvinden. Met zo’n veertig belangstel-
lenden in de harde houten banken was de 
kerk bijna helemaal vol. Toen begon het. 
Er verschenen beelden op het scherm van 
wind in de bladeren, van blubberende  bellen 
in water. Af en toe waren het harde en 
hoekige voorstellingen, maar meestal keek 
je naar een onbestemde en vervloeiende 
wereld. Er klonk passende muziek die je 
meevoerde in een beweging zonder begin 
en eind. Er was sprake van tragiek.

Het ongewilde middelpunt van de voor-
stelling was een lege kansel, de plek waar 

eeuwenlang dienaren Gods richting hadden 
gegeven aan het leven van de werkers op 
het land en hun gezinnen. Het was net alsof 
nu alleen nog maar die stugge, lege bak 
weerstand wilde bieden aan alle gespeelde, 
gecomponeerde en verbeelde  werkelijkheid 
om hem heen. De acteur beklom de preek-
stoel. En vanaf de kansel hoorden wij: ‘Er 
komen stromen langs. Je kijkt ernaar en 

kiest door welke stroom je je laat mee-
voeren. Als je geluk hebt, kies je de goede 
stroom’. Onbedoeld maakte de acteur de 
kerk tot de allerbeste plek om over te medi-
teren. Over generatieverschillen. De tegen-
stelling van het heldere godshuis en de vage 
preek kon niet groter zijn. ‘Panta rei’ is de 
boodschap. Mij rest melancholie.

Wil je echt iets moois beleven in de natuur, ga 

dan fietsen in het Groninger land. Daar is nog 

ruimte. Zoveel dat je aan den lijve kunt ervaren 

wat wind mee en wind tegen kan betekenen. 

Verspreid in een groene eindeloosheid liggen 

de dorpen alsof er niets gebeurd is. Ze zijn niet 

vervloeid in het land, maar zij vormen compacte 

eenheden gemarkeerd door kerktorens: Groninger 

kerken. 

Foto ©
 A

rjan Bronkhorst



Eerdere pogingen om een werk van de meester te 
verwerven waren om verschillende redenen gestrand. 
Zo werd al in de eerste bestaansjaren van Museum De 
Lakenhal het voorstel om een van Rembrandts belang-
rijkste schilderijen uit de Leidse tijd aan te kopen, zijn 
Berouw van Judas voor de hogepriesters, voortijdig opgege-
ven nadat Abraham Bredius, de machtige directeur van 
het Mauritshuis, een negatief advies had uitgebracht. 
De wens van het museum leek in vervulling te gaan met 
de Tronie van een man met gouden keten, een schilderij dat 
in 1907 door de kunstschilder en handelaar Leo Nardus 
aan het museum werd geschonken. Het werd lang ge-

koesterd als een eigenhandig werk, tot het Rembrandt 
Research Project het in 1982 diskwalificeerde als een 
latere imitatie. In het recente verleden liep de beoogde 
aankoop van Rembrandts geschilderde Zelfportret met 
breedgerande hoed spaak omdat de Vereniging Rembrandt 
en andere fondsen bezwaar hadden tegen de onher-
stelbaar slechte staat waarin het werk verkeerde. Een 
nieuwe en bijzonder aantrekkelijke mogelijkheid bood 
Rembrandts Brillenverkoper.

VERWERVING

De Brillenverkoper was geen onbekende voor Museum 
De Lakenhal. Het paneeltje werd daar in 1968 voor de 
eerste keer publiek getoond, op de tentoonstelling 
Rondom Rembrandt, maar gold toen nog als het product 
van een anonieme schilder uit Rembrandts omgeving.1 
Niet veel later werd het door het toonaangevende 
Rembrandt Research Project gekwalificeerd als een 
werk waarvan Rembrandts auteurschap niet kon worden 
vastgesteld, noch afgewezen.2 Pas nadat het paneel bij 
zijn restauratie in 1992 werd ontdaan van zijn beschil-
derde vergroting uit de 18de eeuw, werd duidelijk dat 
het om een eigenhandig werk ging.3 De Brillenverkoper 
hing als zodanig op diverse tentoonstellingen over 
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Museum De Lakenhal

Leiden

Brillenverkoper (Allegorie op het Gezicht)
Rembrandt van Rijn (Leiden 1606 – 1669 Amsterdam)

Ca. 1624. Olieverf op paneel, 21 x 17.8 cm
Niet gesigneerd of gedateerd
Herkomst: particuliere verzameling (2012)

Al bij de openstelling van Museum De Lakenhal in 1874 werd 
alom het gemis gevoeld dat er geen schilderij was te zien van 
Leidens beroemdste zoon, Rembrandt van Rijn. Ondanks herhaalde 
pogingen slaagde het museum er door de jaren niet in een geschikt 
werk te verwerven. Met het op de markt komen van Rembrandts 
Brillenverkoper kreeg Museum De Lakenhal een nieuwe kans.  
Na maandenlang onderhandelen met de eigenaar en betrokken 
partijen kon dit vroegst bekende werk van Rembrandt met succes 
worden aangekocht.

Drie zangers (Allegorie  

op het Gehoor)

Rembrandt van Rijn

Ca. 1624. Olieverf op paneel, 

ca. 21 x 17.8 cm

PARTICULIERE COLLECTIE

Operatie (Allegorie 

op het Gevoel)

Rembrandt van Rijn

Ca. 1624. Olieverf op paneel, 

ca. 21 x 17.8 cm

PARTICULIERE COLLECTIE

Voor de verwerving 
van Rembrandts 
Brillenverkoper heeft 
Museum de Lakenhal 
steun verkregen van de 
Vereniging Rembrandt, 
het Mondriaan Fonds, 
de Vereniging van 
Belangstellenden in  
De Lakenhal en de 
Gemeente Leiden
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Rembrandt in  binnen- en buitenlandse musea en oogstte 
daar, als vroegst bekende werk van de meester, de no-
dige aandacht.4 De vreugde was dan ook groot toen de 
eigenaar instemde met het verzoek van Museum De 
Lakenhal om het als langdurig bruikleen in Leiden 
onder te brengen. In het voor het museum zo geslaagde 
Rembrandtjaar 2006 werd het paneeltje voor het eerst 
sedert eeuwen weer verenigd met twee schilderijen die 
oorspronkelijk deel uitmaakten van dezelfde reeks. Bij 
die gelegenheid is het idee ontstaan dat de Brillenverkoper 
voor Museum De Lakenhal behouden moest blijven. De 
eigenaar was al snel overtuigd dat het werk bij uitstek in 
Leiden hoorde. Het parcours naar de daadwerkelijke 
aankoop en het werven van fondsen bleken meer tijd 
te vergen. 

In Museum De Lakenhal heerste van meet af aan de 
opvatting dat een dergelijke kapitale aankoop niet al-
leen door het museum zelf kon worden bewerkstelligd, 
maar voorbereid diende te worden in samenspraak met 
externe partijen. Dit gold primair het stadsbestuur van 
Leiden, dat immers bij herhaling de wens had geuit een 
werk van Rembrandt te willen aankopen. Op uitnodiging 
van het museum kwam de wethouder van cultuur het 
paneeltje bekijken, maakte kennis met de eigenaar 
en was daarop niet alleen bereid om de ambitie van het 
museum te delen, maar ook daadwerkelijk tot actie over 
te gaan. Na zorgvuldige sonderingen gingen zowel het 
college van B en W als de gemeenteraad – in weerwil 
van aangekondigde bezuinigingen – akkoord met 

het voorstel tot aankoop. Het toeval wilde dat de stad 
Leiden haar aandeel in energiebedrijf NUON te gelde 
had gemaakt, waardoor 1,5 miljoen euro ter beschik-
king kon worden gesteld voor de Brillenverkoper. Deze 
buitengewone geste vanuit het stadsbestuur heeft 
stellig bijgedragen aan de bereidheid van culturele 
fondsen om eveneens een flinke steen bij te dragen. 
De Vereniging van Belangstellenden in De Lakenhal, 
die door de verkoop van prentbriefkaarten en andere 
artikelen goed had geboerd bij de drie grote tentoon-
stellingen in het Rembrandtjaar, zegde een voor haar 
doen ongewoon hoge bijdrage toe. Een staaltje hoe 
met Rembrandt een Rembrandt te financieren. Ook 
bij het Mondriaan Fonds en de Vereniging Rembrandt 
werd de aanvraag bijzonder genereus gehonoreerd, 
waarbij de inzet van het stadsbestuur en de vrienden-
vereniging zwaar wogen. 

VOORBIJ ALLEGORIE EN SATIRE 

De Brillenverkoper is Rembrandts vroegst bekende werk, 
geschilderd rond 1624. Het paneeltje maakte oorspron-
kelijk deel uit van een serie met de vijf zintuigen, waarvan 
er drie zijn bewaard. De Brillenverkoper is de verbeelding 
van het Gezicht, terwijl het schilderij Drie zangers het 
Gehoor weergeeft en de Operatie het Gevoel; de werken 
die de Smaak en de Reuk verbeelden zijn niet bewaard 
gebleven. Het onderwerp zelf was allerminst nieuw. 
Reeksen met de vijf zintuigen waren vooral in de prent-
kunst bekend vanaf de 16de eeuw. 

Foto van de Brillenverkoper 

vóór de restauratie van 1992 

waarbij de 18de-eeuwse 

vergroting werd verwijderd

Brillenverkoper

Nicolaes Jansz Clock

1602. Gravure, 24.8 x 19.3 cm

RIJKSMUSEUM AMSTERDAM



Het is opmerkelijk dat Rembrandt niet, zoals men van 
een jonge en onervaren kunstenaar kan verwachten, 
de allegorische beeldtraditie volgt, maar een eigen 
verbeelding introduceert. Werden de zintuigen voor-
heen weergeven door een vrouwelijke personificatie, 
gehuld in klassiek aandoende kleding en omringd door 
 allerhande attributen die haar zinnebeeldige betekenis 
illustreren, daar kiest Rembrandt voor een alledaags 
aandoend tafereel. Een marskramer die een oud koppel 
brilletjes aansmeert, omringd door omstanders, moet 
een voor iedereen herkenbare situatie zijn geweest. De 
verhandelde bril was een nieuw type knijpbril met dun 
geslepen glazen in een licht metalen montuur dat in de 
vroege 17de eeuw de markt veroverde, ter vervanging 
van de ouderwetse beugelbril die men tot dusverre 
kende.

Hoewel schijnbaar alledaags, is de voorstelling niet 
gespeend van humor. Het satirische karakter van de 
koddig geklede verkoper, gehuld in het kostuum van 
straatmuzikanten en toneelspelers en uitgemonsterd met 
een opzichtige geldbuidel, is onmiskenbaar. Met verve 
wijst de oude man op zijn rode knobbelneus (wellicht 
het gevolg van een aandoening die als rhinophyma 
bekend staat) terwijl de oude vrouw kippig door haar 
nieuw verworven knijpbril tuurt. Het is aannemelijk 
dat Rembrandt bekend was met zinnebeeldige spot-
prenten als die van de Haarlemse graveur Nicolaas 
Jansz Clock uit 1602, waarin de brillenverkoper in het 

De vrienden van Museum De Lakenhal en de Vereniging Rembrandt
Een geslaagde publiek-private samenwerking, 
zo mag de aankoop van de Brillenverkoper 
zeker genoemd worden. De Vereniging van 
Belangstellenden in De Lakenhal (VBL) heeft 
daar met volle overtuiging in bijgedragen. 
Dat past in een lange traditie; als vrienden-
vereniging van Museum De Lakenhal onder-
steunen wij al bijna een eeuw de collectie. 
Dat gebeurt in de vorm van financiering van 
nieuwe aanwinsten, maar ook door bijzondere 
restauratie projecten te bekostigen. 

Met de aankoop van een schilderij van 
Rembrandt is een lang gekoesterde wens 
in vervulling gegaan. In het verleden zijn 

er verschillende pogingen geweest om een 
vroeg werk – terug – naar Leiden te krijgen. 
Dat bleek geen gemakkelijke opgave. Maar 
nu, door een uitstekende samenvoeging van 
 publieke en private fondsen, is het gelukt.

Opnieuw blijkt welk een belangrijke rol 
 organisaties als de Vereniging Rembrandt  
– die in de loop van de tijd niet minder dan 40 
aankopen van Museum De Lakenhal heeft ge-
steund – en de VBL hierbij spelen. De kracht 
zit hem daarbij niet alleen in het mobiliseren 
van geldelijke middelen. Het gaat er vooral 
ook om de steun expliciet te maken. Onze er-
varing in Leiden is dat er veel mensen zijn die 

iets willen doen. Dat uit zich op verschillende 
manieren, maar steeds duidelijker wordt dat 
mensen de verbinding willen aangaan voor de 
langere termijn. Dat schept een band en een 
wederzijdse verplichting. 

De vraag is uiteindelijk niet waarom vereni-
gingen als de onze de aankoop van belangrijke 
kunst bekostigen. Vaker zal de vraag zich voor 
gaan doen waarom wij bepaalde aankopen niet 
doen. De verantwoordelijkheid wordt daarmee 
groter, gelijk met het belang van onze leden.

Haro Schultz van Haegen

Voorzitter Vereniging van Belangstellenden in De Lakenhal

Musicerend gezelschap

Rembrandt van Rijn

1626. Olieverf op 

paneel, 63.5 x 48 cm

RIJKSMUSEUM 

AMSTERDAM
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bijschrift wordt neergezet als oplichter en charlatan. In 
Rembrandts Brillenverkoper overheerst echter niet een 
dergelijk expliciete satirische of zinnebeeldige intentie. 
Voor Rembrandt staat de psychologische interactie tussen 
de personages centraal, zoals ook in zijn latere werk zo 
vaak het geval zou zijn.

BETEKENISVOL JEUGDWERK 

De aankoop van de Brillenverkoper inspireerde  cartoonist 
Kamagurka tot zijn prentje in NRC-Handelsblad 
waarin hij licht de spot drijft met het wat onbeholpen 
 karakter van het schilderijtje. Bij nadere inspectie blijkt 
de Brillenverkoper niet een willekeurig jeugdwerk met 
onvermijdelijke tekortkomingen, maar een werk van 
bijzondere betekenis. Rembrandt gaat hierin artistieke 
uitdagingen aan die hem zijn leven lang zouden bezig-
houden. Zo legt hij hier al een opvallende belangstelling 
aan de dag voor het clair-obscur, oftewel de tegenstel-
ling tussen donkere partijen met hel licht, bedoeld 
om de voorstelling variatie, ruimtelijkheid en dramati-
sche zeggingskracht te geven. Ook hanteert de jonge 
Rembrandt een voor die tijd nog ongewone, uiterst 
losse verftoets, vooral zichtbaar in de mars met handels-
waar, iets wat later zijn handelsmerk zou worden. Het 
al in dit stadium experimenteren met technische en 
formele mogelijk heden, hoe weinig ontwikkeld ook, 
werpt een blik op wat de kunstenaar zijn leven lang zou 
blijven bezighouden. Een vergelijking met Rembrandts 
Musicerend gezelschap van zo’n twee jaar later in het 

Rijksmuseum, in 1976 met steun van de Vereniging 
Rembrandt aan gekocht, laat zien hoe snel de schilder 
deze technische en formele uitdagingen meester werd. 
Ook in dat allegorische werk, mogelijk een zinnebeeld 
op het Gehoor en op de vergankelijkheid van het leven, 
vindt Rembrandt met traditionele ingrediënten een 
hoogstpersoonlijke vorm. 

Opmerkelijk in de Brillenverkoper is ook de onopge-
smukte uitschildering van zijn koppen ‘naar het leven’. 
Daarbij besteedde hij niet alleen aandacht aan weinig 
flatteuze details zoals rimpels of dikke neuzen, maar 
vooral ook aan de gelaatsuitdrukkingen, lichaams-
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Rembrandts moeder met 

haar hand op de borst

Rembrandt van Rijn

1631. Ets, 8.7 x 6.7 cm

RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

Portret van de vader van 

de kunstenaar

Rembrandt van Rijn

Ca. 1630. Rood en zwart 

krijt, gewassen in bruin,  

19 x 24 cm

ASHMOLEAN MUSEUM 

OXFORD

Röntgenopname van de Brillenverkoper waaruit blijkt dat het paneel reeds 

eerder beschilderd was met een vrouwelijk naakt



houding en gesticulaties van de personages. Het is aan-
nemelijk dat hij naar algemeen gebruik bekenden uit 
zijn eigen entourage liet poseren als model. De figuur 
in de achtergrond van de Drie zangers is recent geïdenti-
ficeerd als het zelfportret van de jonge, maar blijkbaar 
ook zelfbewuste Rembrandt.5 De oude vrouw met het 
volle gelaat en hoofddoek in de Brillenverkoper vertoont 
grote gelijkenis met het model in tal van schilderijen en 
etsen uit Rembrandts jaren in Leiden, dat al in de 17de 
eeuw als Rembrandts moeder werd aangeduid. In de 
oude man met zijn forse neus en rafelbaardje kunnen 
we de vader van de kunstenaar herkennen, de Leidse 
molenaar Harman Gerritsz van Rijn, wiens gezicht ons is 
overgeleverd door het portret dat zijn zoon rond 1630 
van hem tekende.6 In zowel de Brillenverkoper als in het 
getekende portret houdt de oude man vanwege zijn 
slechtziendheid de ogen gesloten. 

Rembrandt was bij het schilderen van dit werk 
rond de 18 jaar oud en had waarschijnlijk net zijn op-
leiding afgerond bij de Leidse schilder Jacob Isaacsz 
van Swanenburg. Uit de Brillenverkoper zelf blijkt geen 
verwantschap met het werk van zijn leermeester, die 
bekend stond om zijn helse voorstellingen en stads-
gezichten. Onder de Brillenverkoper gaat echter een 
oudere, deels afgezaagde voorstelling schuil die door 
röntgenopnames werd ontdekt. Voor een geoefend oog 
is daarin de gestalte van een naakte vrouw te ontwaren 
die met opgeheven armen een afwerend gebaar maakt. 
De figuur vertoont treffende overeenkomsten met werk 
van Van Swanenburg, die zijn helletaferelen doorgaans 
lardeerde met tientallen naakten in ongemakkelijke en 
gesticulerende houdingen. Het valt niet uit te sluiten 
dat Rembrandt hier bijvoorbeeld uit zuinigheid een 
paneel heeft gebruikt dat al door zijn leermeester was 
beschilderd.

Waarschijnlijk is de Brillenverkoper naar de mening 
van kenners en publiek geen werk van indrukwekkende 
 kwaliteit. Was het niet Rembrandt die het schilderde, dan 
had het vermoedelijk een verborgen bestaan geleid. Wel 
illustreert het paneeltje dat Rembrandt van meet af aan 
een experimenteel en bijzonder vindingrijk kunstenaar 
was. Door de aankoop kan men nu het in ons land reeds 
zo goed vertegenwoordigde oeuvre van Rembrandt be-
wonderen vanaf het allereerste werk. De Brillenverkoper 
kondigt in het klein het grote aan wat komen gaats

Christiaan Vogelaar

Conservator oude schilderkunst en kunstnijverheid
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Waarom gesteund?
Museum de Lakenhal verwierf in februari 2012 Rembrandts 
vroege werk Brillenverkoper. Deze aankoop was mede 
 mogelijk door de financiële steun die het bestuur van de 
Vereniging Rembrandt in december 2011 aan het museum 
had toegezegd. Dat de Vereniging Rembrandt bijdraagt aan 
de aankoop van een schilderij van Rembrandt lijkt een van-
zelfsprekende zaak. Tussen 1900 en 1999 zijn niet minder 
dan veertien schilderijen van de kunstenaar door Nederlandse 
musea verworven met steun, veelal aanzienlijke steun, van 
onze vereniging. Daarnaast werd diverse malen bijgedragen 
aan aankopen van tekeningen en één keer aan de verwerving 
van een etsplaat van Rembrandt. Kortom, voor aankopen 
van werken van zijn naamgever is de Vereniging Rembrandt 
altijd een royale steunverlener geweest. 

Toch gaf de aanvraag van Museum de Lakenhal aanleiding 
tot een diepgaande discussie binnen het Bestuur. De reden 
daarvoor was dat bij de besluitvorming over aanvragen 
doorgaans de kwaliteit van het te verwerven kunstwerk 
centraal staat. Een te steunen werk moet in principe vol-
doen aan de eis dat het binnen het Nederlands openbaar 
kunstbezit een werkelijke aanvulling vormt en behoort tot 
het beste in zijn soort. Het begrip ‘beste in zijn soort’ is 
 relatief. Een door een plaatselijk of regionaal museum te 
verwerven object van behoorlijke kwaliteit, dat behoort tot 
het beste van wat er op dat gebied in die plaats of regio is 
gemaakt, komt in aanmerking voor steun, maar bij werk 
van Rembrandt ligt de kwaliteitslat zeer hoog, gezien de 
vele voortreffelijke schilderijen van de kunstenaar die al 
aanwezig zijn in onze musea.

Nu kan men over de Brillenverkoper, die Rembrandt 
vermoedelijk op 17- of 18-jarige leeftijd heeft geschilderd, 
niet beweren dat het tot de beste en mooiste werken van 
de meester behoort, eerder het tegendeel. Maar wel is het 
schilderij een bijzonder interessant document, waarschijn-
lijk het laatste dat op de markt komt, van de allereerste 
ontwikkeling van de kunstenaar. Een meerderheid van het 
Bestuur was uiteindelijk van mening dat de betekenis van 
Rembrandt van dusdanige aard is, dat ook deze eerste 
fase van zijn loopbaan in ons openbaar kunstbezit verte-
genwoordigd moet zijn en dus de steun van de Vereniging 
Rembrandt verdient. Een belangrijk bijkomend argument, 
door het voltallige Bestuur onderschreven, was daarbij het 
feit dat deze aanvraag komt van het stedelijk museum van 
zijn geboortestad en dat een dergelijk jeugdwerk, wanneer 
het een plaats krijgt in de Collectie Nederland, thuis hoort 
in Leiden. 

Kamagurka’s cartoon in 

NRC-Handelsblad naar 

aanleiding van de aankoop 

van de Brillenverkoper 
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Hoewel Museum Boerhaave – het Rijksmuseum voor 
de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen en de 
Geneeskunde – geen kunstmuseum is, past dit schilderij 
naadloos in de collectie. Het kwalitatief hoogwaardige 
werk brengt de 17de-eeuwse wetenschap namelijk op 
een zeer aansprekende manier in beeld, en dat – het 
op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier in beeld 
brengen van wetenschap – is precies wat Museum 
Boerhaave als zijn opdracht ziet.

Op het schilderij zijn verschillende wetenschappelijke 
instrumenten en documenten afgebeeld. In het midden 
van de compositie staat een instrument dat zich laat her-
kennen als een grafometer, een hoekmeetinstrument 
dat werd gebruikt in de landmeetkunde. Ook de andere 
instrumenten in de voorstelling, zoals een kompas, een 
schietlood en een proportionaalpasser, hebben betrek-
king op de landmeetkunde. Op tafel liggen verder een 
boekwerk, geopend op een pagina met een illustratie 
van de stelling van Pythagoras (fundamenteel voor de 
driehoeksmeting) en schetsen van vestingwerken.

Landmeetkunde, een vorm van toegepaste weten-
schap die door zijn nut voor de cartografie, de vesting-
bouw en de aanleg van polders nauw verweven is met 
de Nederlandse cultuur, is van oudsher een belangrijk 
verzamelthema voor Museum Boerhaave. Het museum 
bezit op dit gebied dan ook een collectie op internati-
onaal topniveau. Het nieuw verworven schilderij voor-
ziet deze verzameling 17de-eeuwse landmeetkundige 
instrumenten van een cultuurhistorische context. Het 
geeft een gezicht en een verhaal aan de voor een breed 
publiek vaak wat abstracte identiteit van de wetenschap-
pelijke objecten uit onze collectie.

De evocatieve werking van het schilderij binnen de 
museumpresentatie wordt nog eens versterkt door het 
feit dat het hier om een dubbelportret van een man en 
een vrouw gaat. De geschiedenis van de exacte weten-
schappen is traditioneel een door mannen gedomineerd 
verhaal met wellicht een navenant beperkte aantrekkings-
kracht voor het vrouwelijke deel van onze doelgroep. 
De prominente aanwezigheid van een vrouw op dit 
schilderij, die ook nog eens actief met de wetenschap-
pelijke instrumenten in de weer lijkt te zijn, geeft het 
vanuit overwegingen van presentatie gezien dan ook 
een meerwaarde.

De geleerde – al of niet in zijn studeerkamer – was 
geen ongebruikelijk onderwerp in de 17de-eeuwse 
Noord-Nederlandse schilderkunst. Zeer bekend zijn 
 natuurlijk de twee schilderijen van Johannes Vermeer, 
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In het voorjaar van 2011 is de collectie van Museum Boerhaave
verrijkt met een opmerkelijk 17de-eeuws schilderij. Op dit doek 
zijn een man en een vrouw afgebeeld, omringd door weten-
schappelijke instrumenten en documenten. Vooral de zeldzame 
aanwezigheid van een vrouw met landmeetkundige instrumen-
ten op een geleerden portret uit deze periode wekte de interesse 
van het museum, dat op een vroeg moment op het ter veiling 
komen van dit werk werd gewezen door Bazuin & de Blécourt 
fine art research. De bliksemsnel toegezegde steun van de 
Vereniging Rembrandt, gevolgd door aanvullende subsidies van 
andere fondsen, stelde het museum in staat om het schilderij 
daadwerkelijk voor de collectie te winnen.

Museum Boerhaave

Leiden

Portret van een geleerd paar uit de Gouden Eeuw
Anoniem, Noord-Nederlands

Ca. 1660. Olieverf op doek, 118 x 112 cm
Herkomst: veiling Lempertz Kunstauktion, Keulen, 14 mei 2011, nr. 1052

Landmeetkundig  compendium 

met onder andere een 

 hellingmeter met  schietlood, 

een Hollandse cirkel 

met kompas, passers en 

 proportionaalpassers. 

Gemaakt door Coenraad 

Metz, Amsterdam, begin 

18de eeuw (Collectie 

Museum Boerhaave)

Voor de verwerving
van het 17de-eeuwse 
geleerdenportret kreeg 
Museum Boerhaave 
steun van de Vereniging 
Rembrandt, het Hendrik 
Muller’s Vaderlandsch 
Fonds en de M.A.O.C. 
Gravin van Bylandt 
Stichting.

Grafometer door Willem 

Sneewins, Delft, ca. 1675 

(Collectie Museum Boerhaave)



De astronoom (1668) en De geograaf (1669). Beide tonen 
een geleerde in zijn studievertrek, omringd door boeken 
en wetenschappelijke instrumenten in overpeinzing over 
de wereld van de natuurlijke fenomenen. Een ander, 
minder bekend schilderij dat in deze context in gedachten 
komt, is De mathematicus door Jan Andrea Lievens. Dit 
werk is in het bezit van het Hoogheemraadschap van 
Rijnland, dat in 1666 de opdracht voor dit schilderij 
had gegeven. De mathematicus is voorgesteld als een 
bebaarde man, gekleed in een chique zijden sjamberloek 
(kamerjas) met allerlei meetkundige instrumenten 
– zoals proportionaalpassers, een jacobsstaf, een zonne-
ring en een grafometer – als attributen.

Voor dit soort schilderijen geldt echter dat het niet om 
geleerdenportretten gaat, maar om voorstellingen van 
de geleerde als type. Daarnaast zijn er in de 17de eeuw 
ook vele portretten van bekende en minder bekende 
wetenschappers geschilderd, al dan niet voorzien van 
 attributen. Ook het door Museum Boerhaave verworven 
werk wekt sterk de indruk een portret te zijn. De man en 
de vrouw zijn niet voorgesteld als verdiept in studie, maar 
kijken de toeschouwer aan, alsof ze contact willen leggen. 
De man kijkt op alsof hij gestoord is tijdens zijn werkzaam-
heden, de vrouw glimlacht ons toe. Beide personages zijn 
weergegeven als individuen, niet als  generieke types.

Dat wil overigens niet zeggen dat dit dubbelportret 
vrij is van allegorische trekjes. Vooral de manier waarop 

de vrouw is uitgebeeld, met de grafometer en het schiet-
lood als attributen, doet denken aan personificaties van 
Geometria of Planimetria zoals die zijn te vinden in het 
16de-eeuwse emblemataboek Iconographia van Cesare 
Ripa (ca. 1560-ca. 1622). Maar ook al poseert de vrouw 
als een personificatie van de meetkunde of als weten-
schappelijke muze van de man, op het schilderij is zij 
door haar eigentijdse kleding en kapsel allereerst voor-
gesteld als een Hollandse mevrouw. Wellicht hield ze 
zich actief met wiskunde bezig, want hoewel zeldzaam, 
zijn er in de 17de-eeuwse Republiek enkele voorbeelden 
van vrouwen die zich actief op de wetenschap toelegden, 
onder wie de humaniste en theologe Anna Maria van 
Schurman (1607-1678).

Dit brengt ons meteen op een intrigerende vraag: 
wie zijn de uitgebeelde personages? Een mogelijke 

De mathematicus 

Jan Andrea Lievens

1666. Olieverf op doek, 

135 x 169 cm

HOOGHEEMRAADSCHAP 

VAN RIJNLAND, LEIDEN

In het Zomerbulletin 2011 van de 
Vereniging Rembrandt was te lezen hoe 
Museum Boerhaave onaangenaam ver-
rast werd door de toen net afgekondigde 
stringente toepassing van de zogenoemde 
17,5% norm door staatssecretaris Halbe 
Zijlstra. Anders dan eerder met het minis-
terie van OCW was afgesproken moest 
het museum niet per 2012, maar al over 
2010 en 2011, dus met terugwerkende 
kracht, 17,5 procent van de Rijksbijdrage 
zelf ‘inverdienen’. Dit kwam erop neer dat 
Museum Boerhaave uiterlijk 31 december 
2011, dus binnen een half jaar, 700.000 
euro extra bijeen moest brengen.

Mocht het museum daar niet in slagen, dan 
zou het per 2013 nog slechts subsidie ont-
vangen voor het onderhoud van de collectie 

en het gebouw, en niet langer voor de 
 presentatie van zijn verzameling en overige 
activiteiten. Sluiting van Museum Boerhaave 
voor het publiek dreigde dus. Maar, zoals het 
museum in augustus 2011 al door middel van 
een persbericht liet weten: ‘dat laten wij ons 
niet gebeuren!’

Met als motto ‘Red Museum Boerhaave!’ 
startte het museum een campagne die 
 uiteindelijk met een eindsaldo van meer dan 
1 miljoen euro de inkomstennorm ruimschoots 
haalde. Donaties van particulieren, steun van 
culturele fondsen en bijdragen vanuit het 
bedrijfsleven, met als klap op de vuurpijl een 
fundraising diner dat meer dan een ton op-
bracht, maakten deze prestatie mogelijk. Het 
maatschappelijk draagvlak voor Nederlands 
nationale museum voor de geschiedenis van 
de natuurwetenschappen en de geneeskunde 

blijkt breed, en blijkt zich ook in financiële 
 termen te vertalen.

Museum Boerhaave ziet de toekomst met 
vertrouwen tegemoet, ook op het gebied van 
de eigen inkomsten. De situatie van de laatste 
zes maanden van 2011, waarin de activiteiten 
volledig op inkomsten gericht waren, is overi-
gens niet voor herhaling vatbaar: ook de collec-
tie heeft aandacht nodig en de extra inzet van 
mensen kent grenzen. Wel kun je haar zien als 
een tussensprint in de richting die het Museum 
Boerhaave toch al was ingeslagen. Een tussen-
sprint die het museum in staat zal stellen door 
te gaan met vernieuwende tentoonstellingen, 
inspirerende activiteiten en evenementen, 
zodat het publiek ook in de toekomst zal kun-
nen genieten van deze topcollectie, die vijf 
eeuwen Nederlandse innovatie in natuurweten-
schap en geneeskunde vertegenwoordigt.

Succesvolle reddingsactie Museum Boerhaave



aanwijzing is het blad dat de man in handen houdt. 
Dit is te herkennen als een kaart van de vestingwerken 
in en rond het Gelderse Groenlo. Het beleg van deze 
vestingstad in 1627 was een sterk staaltje moderne 
wetenschappelijke oorlogvoering door de steden-
dwinger Frederik Hendrik. De bedrevenheid van het 
Staatse leger om met loopgraven en fortificaties een 
stad te belegeren en haar tegelijkertijd van mogelijke 
ontzettingspogingen af te grendelen oogstte in heel 
Europa bewondering, en werd in meerdere publicaties 
vastgelegd.

De kaart van de oorlogshandelingen die de ver-
slagen van het beleg van Groenlo illustreert, wordt 
doorgaans toegeschreven aan Frans van Schooten de 
Oude. Deze Frans van Schooten was professor aan de 
Nederduytsche mathematique. Dit was een ingenieurs-
school avant la lettre, opgericht in 1600 te Leiden op 
instigatie van Prins Maurits om de jonge republiek 
van landmeters en vestingbouwers te voorzien. In de 
zomermaanden werden er aan de Nederduytsche 
mathematique geen lessen gegeven, maar trokken 
de professoren met hun leerlingen het veld in, om 
in het spoor van het leger praktijkervaring op te doen 
met het in kaart brengen van het (oorlogs)terrein en 
het ontwerpen van fortificaties. In de zomer van 1627 
bracht zo’n expeditie Frans van Schooten naar het 
slagveld rond Groenlo, waarvan de door hem gete-
kende kaart getuigt.

Frans van Schooten de Oude is de man op het dub-
belportret in ieder geval niet, want hij stierf in 1643 
en het schilderij is op grond van de kleding en de 
haardracht van de geportretteerden eerder rond 1660 
te dateren. De afgebeelde man zou echter wel een van 
diens zonen kunnen zijn: Frans de Jonge of Pieter, 
 beiden eveneens hoogleraar aan de Nederduytsche 
mathematique. De kaart op het schilderij is dan een 
postuum eerbetoon aan hun vader. Maar er zijn binnen 
de sfeer van landmeetkunde, (militaire) cartografie 
en vestingbouw natuurlijk nog wel meer kandidaten 
te bedenken waarmee de personages op het schilderij 
mogelijk te identificeren zijn. Met de aanwinst van dit 
doek is het werk voor de onderzoekers dus nog maar 
pas begonnen!

Maar ook zolang de identiteit van de personages en 
de maker van het schilderij nog niet achterhaald zijn, 
is dit kunstwerk een welkome aanvulling op de vaste 
presentatie van Museum Boerhaave. Het past perfect 
in de missie van het museum om de geschiedenis van 
de Nederlandse wetenschap voor een zo breed mogelijk 
publiek te presenteren. Het menselijke aspect en de 
culturele en historische context van wetenschap zoals 
verbeeld in dit schilderij, spelen in deze missie immers 
een belangrijke rols

Tim Huisman

Conservator tekeningen, prenten, schilderijen

25  VERENIGING REMBRANDT  ZOMER 2012

Literatuur

H. van de Waal e.a., 
Icones Leidenses, de 
portretverzameling 
van de Rijksuniver
siteit Leiden, Leiden 
1973

P. Spies, R. van Zoest, 
S.B. van Raay,“Tot 
hun contentement 
gemaeckt”, het 
kunstbezit van het 
Hoogheemraadschap  
van Rijnland, 
 Amsterdam 1987

A.K. Wheelock jr. e.a., 
Johannes Vermeer, 
tent. cat. Den 
Haag (Mauritshuis) 
en Washington 
( National Gallery  
of Art) 1995

Kunstvragen

Erik van Rosmalen (1961)
Grafisch ontwerper, vormgever van het Bulletin van de 
Vereniging Rembrandt, lid van de Vereniging Rembrandt 
sinds 1992

Wat is uw eerste kennismaking  
met kunst?
‘Mijn ouders verzamelden schilde-
rijen en etsen van vooral Willem 
Noordijk, een schilder van de 
Larense school. Het hele huis hing 
vol weidelandschappen met koeien 
en geiten. We hadden een kleine 
woonkamer waarin de werken van 
Noordijk en andere kunstenaars in 
twee lagen boven elkaar hingen.’

Herinnert u zich nog uw eerste 
kunstreproductie?
‘Toulouse-Lautrec vond ik fantastisch. Ik had een reproductie 
op mijn kamer van zijn schilderij van een wasvrouw die je 
aankijkt, Carmen.’

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Mijn eerste aankoop was een monochroom werk van Jan 
Meijering, een kunstenaar die ik leerde kennen toen hij in 
Arnhem op de academie zat. Ik zat toen zelf op de Rietveld 
Academie, dus dat is 25 jaar geleden. Inmiddels heb ik thuis 
veel werk van bevriende kunstenaars.’

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Ik heb niet zozeer een favoriet. Maar een museum dat 
goede tentoonstellingen maakt is Museum de Fundatie. 
In januari ging ik daarheen voor een presentatie van oude 
handschriften en toen zag ik daar ook Meer licht, een 
 tentoonstelling rond een werk van William Turner. Echt 
een verrassing.’ 

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen 
steunen?
‘Laatst was ik in Londen en bezocht daar Tate Modern. 
Toevallig was daar een overzichtstentoonstelling over 
Damien Hirst. Toen ik al die werken bij elkaar zag was 
ik, meer dan ik verwacht had, gefascineerd en betoverd. 
Jammer dat er hier bijna niets van hem in openbare collecties 
is. Ik houd wel van moderne kunst die net op het randje zit.’

Zou het ooit mogelijk zijn, wat zou u graag uit uw eigen 
verzameling aan een museum willen schenken, om 
iedereen van mee te kunnen laten genieten?
‘Dat zouden dan toch de schilderijen van Jan Meijering 
zijn. Hij is begonnen als abstract kunstenaar en werkt met 
kleurlagen waarin de verfstreek als een soort huid aanwezig 
is. Zijn latere werk is meer verhalend. Ik heb drie recente 
doeken van hem, die horen niet bij elkaar, maar versterken 
elkaar ongelooflijk mooi – echt museale kwaliteit.’
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Knotwilg is een van de zes landschappen in waterverf 
die Van Gogh in juli 1882 in Den Haag vervaardigde. 
Uit een aantal brieven en een uitgewerkte briefschets 
aan Theo, die zich in het Van Gogh Museum bevinden, 
blijkt dat Van Gogh werd getroffen door het motief van 
de knoestige, dode boom tijdens een wandeling in de 
omgeving van zijn huis aan de Haagse Schenkstraat. 
Enthousiast schreef hij op 26 juli: ‘Ik heb een dooden 

knotwilgenstam gezien daar […] heel alleen & melankoliek 

en zijn bast was om zoo te zeggen geschubd & bemost en met 

verschillende toonen gevlekt & gemarmerd – zoo iets als een 

slangenhuid, groenachtig, geelachtig, grootendeels dof zwart. 

Met witte afgeschilferde plekken en stompen takken. Ik ga hem 

morgen ochtend aanvallen.’ Enkele dagen later schreef 
hij opgetogen over het resultaat van zijn ‘aanval’, en 
voorzag hij de brief van een waterverfschets naar de 
voltooide tekening: ‘Een somber landschap – dien dooden 

boom bij een stilstaand met kroos bedekten plas, in ’t verschiet 

een remise van de Rijnspoor waar spoorlijnen elkaar kruisen, 

zwarte berookte gebouwen – verder groene weilanden, een 

kolenweg en een lucht waar de wolken jagen, graauw met 

een enkel schitterend wit randje en een diepte van blaauw 

daar waar de wolken zich scheuren even. Enfin ik heb ’t willen 

maken zóó als dunkt mij het baanwachtertje met zijn kiel & 

rood vlaggetje ’t zien & voelen moet als hij denkt: Wat is ’t 

triestig vandaag.’ Zo beeldend als Van Gogh het motief en 
de sfeer aan Theo omschreef, zo treffend wist hij beide 
te vertalen in een combinatie van (dekkende) waterverf, 
potlood, inkt en krijt. 

Voor de melancholieke sfeer van een grijze, regenach-
tige zomerdag maakte Van Gogh handig gebruik van de 
kleurnuances en het vloeibare karakter van de water verf. 

De zware regenlucht heeft de kunstenaar laten ontstaan 
door flinke vegen grijze, blauwe en witte waterverf dicht 
tegen elkaar aan of in lagen aan te brengen, waardoor 
ze natuurlijk vervloeien. Door de lucht naar boven 
toe geleidelijk aan donkerder te laten worden, komen 
de wolken dreigend op de beschouwer af en ontstaat 
diepte in de tekening. Dit effect wordt versterkt door de 
knotwilg, die met zijn donkere, bemoste bast afsteekt 
tegen de lucht. Langs de bovenkant van de boom heeft 
de kunstenaar het papier leeg gelaten, zodat de  wolken 
letterlijk openbreken en de takken extra nadruk krijgen. 
De oude knotwilg grijpt richting de lucht als ware het 
een uitgestrekte hand, een vergelijking die Van Gogh 
bewust opzocht. Meermaals beschreef hij hoe hij men-
selijke trekken weerspiegeld zag in de grillige takken 
en knoestige stammen van bomen, die terugkerende 
motieven vormen in zijn tekeningen en schilderijen. 
Dat Van Gogh er in slaagde de melancholieke sfeer en 
de analogie tussen mens en natuur zo treffend weer 
te geven, was waarschijnlijk de reden dat hij juist over 

Van Gogh Museum

Amsterdam

Knotwilg 
Vincent van Gogh (Zundert 1853 – 1890 Auvers-sur-Oise)

27 juli 1882. Potlood, pen in inkt, dekkende waterverf en zwart krijt op 
aquarelpapier (sporen van kwadraatnet), 38,1 x 55,9 cm
Herkomst: veiling Christie’s, Londen, 7 februari 2012, nr. 44

Brief met briefschets 

van Vincent aan Theo 

van Gogh, 31 juli 1882 

(Van Gogh Museum, 

Amsterdam [Vincent 

van Gogh Stichting])

‘Ik heb dien ouden kanjer van een knotwilg nog geattaqueerd 
en ik geloof dat dat de beste van de aquarellen geworden is,’ 
schreef Vincent van Gogh vanuit Den Haag aan zijn broer Theo 
op 31 juli 1882. In deze periode maakte de kunstenaar voor het 
eerst een aantal volwaardige waterverftekeningen. Knotwilg be-
hoort tot deze groep. Van Gogh was het meest tevreden met juist 
dit blad, dat een mijlpaal is in zijn artistieke en technische ont-
wikkeling. Een dergelijke vroege waterverftekening was nog niet 
vertegenwoordigd in Nederlands openbaar kunstbezit. Met de 
genereuze steun van de Vereniging Rembrandt verwierf het Van 
Gogh Museum onlangs dit indrukwekkende en voor Van Gogh 
zo belangrijke werk op een veiling bij Christie’s in Londen.

De volgende
organisaties hebben 
het Van Gogh 
Museum gesteund 
bij de verwerving 
van Vincent van 
Goghs Knotwilg: 
de Vereniging 
Rembrandt, de 
BankGiro Loterij, 
de Vincent van 
Gogh Stichting, het 
Mondriaan Fonds en 
het VSBfonds.



27  VERENIGING REMBRANDT  ZOMER 2012

Knotwilg het meest tevreden was van de zes aquarellen 
die hij destijds maakte. 

Behalve de sfeer heeft Van Gogh ook het perspectief 
goed getroffen. De compositie met het pad en de sloot 
leidt de blik van de beschouwer schuin en met een 
lichte bocht naar de horizon in de verte, een perspec-
tivische truc waar de kunstenaar in de voorafgaande 
maanden in zijn tekeningen op had geoefend. Toen 
hij in het voorjaar van 1882 in opdracht van zijn oom 
Cor van Gogh, een belangrijke kunsthandelaar uit 
Amsterdam, een serie stadsgezichten tekende, had hij 
zich tevens bekwaamd in een gedetailleerde stoffering 
van het landschap met mensen, gebouwen en uiteen-
lopende begroeiing. Dit oog voor detail is in Knotwilg 
terug te zien in de bedrijvigheid langs de horizon: de 
seinwachter, de remisegebouwen van station Rijnspoor, 
de locomotief links ervan en de man die over het drassige 
pad op de beschouwer afloopt, geven een aantrekkelijk 
vleugje levendigheid aan het landschap. Van Gogh 
hechtte grote waarde aan een nauwkeurige tekening als 

basis voor het werk, zo schreef hij aan Theo de dag voor-
dat hij Knotwilg maakte: ‘alleen voor zoo ver ik zien kan 

komt 3/4 neer op de oorspronkelijke schets en van de kwaliteit 

daarvan hangt bijna de heele aquarel af.’ De combinatie 
van het schilderachtige gebruik van de waterverf en de 
uitgewerkte tekening maakt het werk zowel krachtig van 
een afstand als uitnodigend van dichtbij. 

VAN GOGH EN WATERVERF

In Knotwilg heeft Van Gogh sfeer en diepte weten te 
 creëren door middel van kleur, op dat moment een 
nieuw aspect in zijn werk. Ondanks aanmoedigingen 
vanuit zijn omgeving om meer met kleur te gaan werken, 
had de kunstenaar tot juli 1882 volgehouden dat hij zich 
eerst wilde bekwamen in de weergave van perspectief, 
anatomie en proportie, en beperkte hij zich tot het 
tekenen van figuren en landschappen in potlood, inkt 
en krijt. Hij had het gevoel er nog niet klaar voor te zijn 
om serieus met kleur aan de slag te gaan, ook al zou dit 
waarschijnlijk beter in de markt liggen. 



Wel was hij voorzichtig gaan experimenteren met water-
verf nadat hij in juni 1881 het handboek Traité d’aquarelle 
van Armand-Théophile Cassagne (1823-1907) had 
 gelezen en enkele maanden later een doos waterverf 
 cadeau had gekregen van zijn oom Vincent van Gogh 
(‘oom Cent’), eveneens een belangrijk kunsthandelaar. 
In de tekeningen die Van Gogh vanaf het najaar van 
1881 maakte, gebruikte hij mondjesmaat waterverf in 
combinatie met potlood, inkt en krijt. Dit resulteerde 
aanvankelijk in ingekleurde tekeningen, waarin de 
 kunstenaar de heldere kleuren en de schilderachtige 
 eigenschap van waterverf onbenut liet, zoals in zijn 
Aardappelschillende vrouw. Hier kwam verandering in, zij 
het voor korte tijd, toen Van Gogh in november-december 
1881 drie weken bij de Haagse Schoolschilder Anton 
Mauve – zijn aangetrouwde neef – in de leer ging. In diens 
atelier maakte Van Gogh zijn eerste studies in olieverf 
en leerde hij aquarelleren. De technische vooruitgang 
die hij boekte onder het toeziend oog van Mauve is in 
Scheveningse vrouw goed te zien: in plaats van een inge-
kleurde tekening is deze kleine studie, op een paar dunne 
potloodlijnen na, volledig opgebouwd uit vlakken trans-
parante waterverf. Aan het begin van 1882 vervolgde 
Van Gogh echter de voor hem vertrouwde weg van 
zwart-wit, en het is dan ook verrassend dat hij in juli ineens 
zes volwaardige waterverftekeningen maakte waarin hij 
de verf voor het eerst op schilderachtige wijze toepaste. 

Hoewel Van Gogh zijn waterverftekeningen in zijn 
brieven consequent bleef omschrijven als ‘aquarellen’, 
zijn ze dat in technisch opzicht zelden. Een aquarel 
wordt gemaakt met transparante waterverf – zoals 
Van Gogh dat van Mauve leerde – waarbij het gebruik 

van dekkende verf 
zoveel mogelijk wordt 
 vermeden. Maar Van 
Gogh had nu juist een 
opvallende en vast-
houdende voorkeur 
voor het  werken met 
 dekkende waterverf: 
tot aan zijn vertrek uit 
Nederland eind 1885 
hield hij hieraan vast, 
zo ook in Knotwilg. 
Omschrijvingen van 
deze opmerkelijke tech-
niek – de zogenaamde 
aquarelle gouachée – zijn 

terug te vinden in het genoemde boek Traité d’aquarelle 
van Cassagne, waarin de auteur nadrukkelijk wees op de 
stevigheid, kracht en finesse ervan. Van Gogh betoonde 
zich wat dit betreft een gretige leerling.

MISSING LINK

Knotwilg is een hoogtepunt in het vroege werk van Van 
Gogh en een schakel in zijn ontwikkeling. De tekening 
stond daarom al enige tijd hoog op de wensenlijst van 
het Van Gogh Museum. Het komt zelden voor dat het 
museum een werk van Van Gogh verwerft, aangezien 
het reeds ’s werelds grootste Van Goghcollectie beheert. 
Alle periodes en de belangrijkste motieven uit het oeuvre 
van de kunstenaar zijn vertegenwoordigd, maar toch zijn 
er specifieke werken die het museum de mogelijkheid 
zouden bieden het verhaal over Van Goghs kunstenaar-
schap vollediger en op meer verdiepende wijze aan het 
publiek te presenteren, te onderzoeken en voor het 
na geslacht te behouden. Een uitgewerkte waterverf-
tekening uit 1882 was zo’n missing link. Onderzoek 
naar de beschikbaarheid van dergelijke vroege water-
verftekeningen in een goede conditie wees uit dat het 
een buitenkans zou zijn indien Knotwilg verworven zou 
kunnen worden. In 2007 deed de mogelijkheid zich 
voor, maar helaas heeft het museum door omstandig-
heden destijds geen bod kunnen uitbrengen. Toen het 
Van Gogh Museum in januari ter ore kwam dat het werk 
op 7 februari van dit jaar opnieuw op de veiling aan-
geboden zou worden, besloot het museum alles op alles 
te zetten om het te verwerven, en met succes. 

Dat deze missie geslaagd is, is bijzonder te noemen: 
het aankopen van een belangrijk werk van een grote 
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Landweg

Vincent van Gogh

Maart-april 1882. Potlood, 

pen en penseel in bruine 

inkt, witte dekkende 

waterverf, op vergépapier,  

24,6 x 34,4 cm

VAN GOGH MUSEUM, 

AMSTERDAM (VINCENT 

VAN GOGH STICHTING)



naam als Van Gogh vereist voor een museum de nodige 
voorbereidingstijd, en die is nu eenmaal kort wanneer 
een werk op een veiling wordt aangeboden. Niet alleen 
moeten de herkomst, de conditie en het belang van het 
werk voor het museum en het openbaar Nederlands 
kunstbezit worden onderzocht, ook moeten de moge-
lijkheden voor financiële steun van fondsen zoals de 
Vereniging Rembrandt worden bekeken. Doordat het 
museum in 2007 het vooronderzoek naar Knotwilg al 
goeddeels had uitgevoerd en het werk als grote wens in 
het Collectieplan had opgenomen, kon deze keer slag-
vaardig worden geopereerd. Dankzij de snelle reacties 
en vrijgevigheid van de aangeschreven fondsen, konden 
afgevaardigden van het museum op 7 februari naar 
Londen afreizen om te bieden op de veiling. Het was nu 
alleen nog duimen dat de uiteindelijke hamerprijs niet 
zou uitkomen boven het maximum bedrag dat vooraf 
met de steungevers overeen was gekomen. Al na enkele 
seconden was de kogel door de kerk: het Van Gogh 
Museum was de trotse nieuwe bezitter geworden van 
Knotwilgs

Marieke Jooren, assistent-conservator

Marije Vellekoop, conservator prenten & tekeningen
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Scheveningse vrouw 

Vincent van Gogh

November-december 

1881. Potlood 

en transparante 

waterverf op 

aquarelpapier,  

23,4 x 9,8 cm

VAN GOGH MUSEUM, 

AMSTERDAM (VINCENT 

VAN GOGH STICHTING)

Themafonds 
Prenten en Tekeningen

De aankoop van de waterverftekening van 
Vincent van Gogh is mede mogelijk gemaakt 
door het Themafonds Prenten en Tekeningen van 
de Vereniging Rembrandt. De Vereniging kent 
verschillende van dit soort fondsen. Er zijn 
Themafondsen voor glas, voor moderne kunst, 
voor schilderkunst van de 17de eeuw en voor niet-
westerse kunst, om er maar een paar te noemen. 
Op de website van de Vereniging Rembrandt 
kunt u meer lezen over onze Themafondsen.

Wanneer u bijdraagt aan een Themafonds 
steunt u heel gericht aankopen van kunstwerken 
binnen uw interessegebied. Met een periodieke 
schenking van minimaal € 1.000 kunt u deelnemen 
aan een Themafonds. 

Schenken aan een culturele instelling als de 
Vereniging Rembrandt kent fiscale voordelen. 
Elders in het Bulletin kunt u meer lezen over de 
gunstige mogelijkheden die de nieuwe Geefwet 
u biedt. 

Aardappelschillende

vrouw

Vincent van Gogh

September-oktober 

1881. Zwart krijt, 

pen in inkt, zwart 

en grijs gewassen, 

dekkende waterverf, 

op vergépapier,  

59,9 x 47,6 cm

KRÖLLER-MÜLLER 

MUSEUM, OTTERLO



De Faience- en Tegelfabriek Holland was 24 jaar lang 
de onderneming van Jan Willem Mijnlieff (1862-1940). 
Mijnlieff, afkomstig uit een familie van steenfabrikan-
ten, had al op jonge leeftijd de leiding van steenbakke-
rij De Liesbosch aan de Utrechtse Vaartse Rijn overge-
nomen van zijn vader. De zaken liepen goed, maar zijn 
ambities reikten verder en gingen uit naar een kunst-
zinniger product dan gebakken stenen. Toen hij in 1894 
de verder op gelegen aardewerkfabriek van Hubertus 
Schillemans (1859-1916) kon kopen, aarzelde 
Mijnlieff dan ook geen moment. Schillemans’ bedrijf 
bestond uit twee  fabrieken. Er was een oude ‘muur-
steentjes’-fabriek waarvan de oorsprong terugging tot 
het midden van de 17de eeuw en waar traditioneel be-
schilderde wandtegels volgens het tinglazuurprocedé 
werden gemaakt. En er was een nieuwe, naastgelegen 
fabriek die Schillemans in 1893 had laten bouwen met 
de bedoeling er sieraardewerk te produceren in het 
moderne genre waarmee de Haagse plateelfabriek 
Rozenburg zoveel succes had. Anders dan het tin-
glazuuraardewerk had dit nieuwe  fabrikaat een harde 
witte scherf en een beschildering onder een transpa-
rant loodglazuur.1

Nog tijdens de bouw van deze nieuwe fabriek werd 
Schillemans failliet verklaard en zag Mijnlieff zijn kans 
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Keramiekmuseum 

Princessehof

Leeuwarden

28 objecten sieraardewerk
Faience- en Tegelfabriek Holland, Utrecht

1896-1905. Aardewerk, gegoten, beschilderd, geglazuurd, 
diverse afmetingen
Alle objecten zijn voorzien van een geschilderd fabrieksmerk
Herkomst: particuliere collectie ’t Eykergood (2011)

De jaren rond 1900 waren een gouden tijd voor de Nederlandse 

aardewerkindustrie. Tientallen bedrijven produceerden kleurrijk 

beschilderd aardewerk in de toen nieuwe art-nouveaustijl en 

 veroverden daarmee in korte tijd de binnenlandse én buitenlandse 

markt. Rozenburg in Den Haag behoort tot de eerste en meest 

vooraanstaande fabrieken van dit vernieuwingsaardewerk, 

maar een bij liefhebbers minstens zo bekende en gewaardeerde 

 producent is de Faience- en Tegelfabriek Holland in Utrecht. 

Met steun van de Vereniging Rembrandt en andere fondsen heeft 

het Keramiekmuseum Princessehof onlangs een belangwekkende 

collectie sieraardewerk van deze fabriek kunnen verwerven.



schoon om zelf de plannen voor het moderne sieraarde-
werk te realiseren. Hij stelde alles in het werk om de 
kwaliteit van het Rozenburg-product te evenaren of liever 
nog te overtreffen en hoe kon hij dat beter doen dan 
een aantal van de beste plateelschilders van de Haagse 
fabriek over te halen naar Utrecht te komen – een 
overigens gebruikelijke gang van zaken in die tijd. De 
meester-schilders Johannes Karel Leurs (1865-1936) en 
Jan Carel Heijtze (1873-1943) maakten zo de overstap 
van Rozenburg naar Holland. Mijnlieff wist ook andere 
ervaren en getalenteerde schilders, ontwerpers en 
 modelleurs aan zich te binden en leerling-schilders liet 
hij teken- en ornamentlessen volgen aan de School voor 
Kunstnijverheid in Utrecht. Deze investering leverde 
direct resultaat op: het nieuwe kunstaardewerk van 
Holland viel bij het publiek in de smaak en behaalde 
prijzen op belangrijke nationale en internationale ten-
toonstellingen. Na deze geslaagde start van de onder-
neming – al in het eerste productiejaar 1895 werd het 
personeel uitgebreid tot 70 medewerkers – volgden 
 enkele succesvolle jaren. In 1901 werden de oude muur-
steentjesfabriek en de nieuwe plateelbakkerij samen-
gevoegd tot een naamloze vennootschap en kwam de 
fabriek onder artistieke leiding te staan van de bekende 
kunstenaar Theo Molkenboer (1871-1920). Maar vier 

jaar later, toen het hoogtepunt van de art nouveau voorbij 
was, raakte Holland in de problemen en was Mijnlieff ge-
noodzaakt de productie van het sieraardewerk te stoppen. 
De fabriek maakte vanaf die tijd alleen nog tegels. Tot 
aan de Eerste Wereldoorlog ging het voorspoedig met 
het bedrijf, daarna stortte de markt in en in 1918 viel 
het doek voor Holland definitief.

EXTRAVAGANTIE VOOR HET BUITENLAND

Vanaf het moment dat Mijnlieff zich in de sieraardewerk-
branche begaf, moet hij begrepen hebben hoe belangrijk 
het was om zich te onderscheiden van zijn concurrenten. 
Behalve Rozenburg waren dat bijvoorbeeld de firma 
Wed. N.S.A. Brantjes & Co in Purmerend en – vanaf 
1898 – de Plateelbakkerij Zuid-Holland in Gouda. Dat 
kenners en verzamelaars nu vrijwel onmiddellijk een vaas 
of schaal als ‘een Holland-Utrecht’ herkennen, bewijst 
dat hij daarin is geslaagd. De modellen van Holland zijn 
vaak uitbundig, de decors harmonieus, het kleurenpalet 
warm. Vooral de mosgroene en roodbruine aardetinten 
zijn typerend voor Holland. Opvallend bij de  modellen is 
het grote aantal vazen met oren. Ze lopen uiteen van klein 
en bescheiden tot groot, hoog en expressief krullend. 
Andere fabrieken hadden eveneens vazen met modieuze, 
tot boven de rand opgetrokken oren in hun assortiment, 
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Vaas in de vorm van een

bloem met decor van kevers 

en pijlkruid (H 30 cm); vaas 

met decor van goudenregen 

(H 73,5 cm); stel vazen met 

decor van vlinders en rozen 

(H 26 cm); wandbord met 

decor van flamingo’s en 

papyrusbloemen (D 23 cm). 

Schilder Hermanus 

Oostveen

Vaas met oren en floraal 

decor (H 35,5 cm); vaas 

met hoge oren en decor 

van vlinders en bloemen 

(H 30 cm); vaas met oren 

en floraal decor (H 42 cm); 

vaas met oren en abstract 

decor (H 28 cm); cache-pot 

in de vorm van distelknop 

en decor van vlinders 

(H 20 cm)

Plastiek in de vorm van een 

zittend aapje (H 20,5 cm)



 

maar Holland ging hierin net een stap verder. Karakteris-
tiek zijn voorts de grillige uitsteeksels en het frivole 
ajourwerk bij de klokkenstellen. Het zijn on-Nederlandse 
vormen, bedoeld voor een publiek dat extravagantie 
kon waarderen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
niet Nederland maar het buitenland de voornaamste 
 afzetmarkt van Mijnlieff was. Van meet af aan richtte hij 
zich op de export en het is zeer aannemelijk dat hij om 
die reden bewust de naam ‘Holland’ voor zijn onderne-
ming heeft gekozen. Voor klanten waar ter wereld ook 
was zo immers meteen duidelijk waar de kleurig beschil-
derde vazen vandaan kwamen. 

VAN PARTICULIER NAAR MUSEAAL BEZIT

In 2006 realiseerde Keramiekmuseum Princessehof  
de eerste overzichtstentoonstelling van de Faience- en 
Tegelfabriek Holland. Het hoge artistieke niveau van 
het aardewerk in aanmerking genomen, is het opmer-
kelijk dat de fabriek niet al veel eerder voor het voetlicht 
is gebracht. Een verklaring hiervoor is het ontbreken 
van een bedrijfsarchief, maar een belangrijkere reden is 

De aankoop van keramiek uit de 
collectie ’t Eykergood bewijst maar 
weer eens hoe belangrijk particuliere 
verzamelaars voor musea kunnen 
zijn. Het komt geregeld voor dat 
verzamelingen of delen daaruit 
door schenking of aankoop aan 
een  museale collectie worden 
toegevoegd. Veel musea hebben 
zelfs hun oorsprong gevonden 
in particuliere verzamelingen. 
Friesland, waar het historisch besef 
misschien wel net iets sterker is dan 
in andere provincies, vormt daarop 
geen uitzondering.

Een voorbeeld van een museum dat is 
voortgekomen uit de verzameling van 
een particulier, is Keramiekmuseum 
Princessehof in Leeuwarden. De 
grondlegger was de Friese notaris 
Nanne Ottema (1874-1955), wiens 
collectie Chinese keramiek het 
startpunt vormde van het enige in 
keramiek gespecialiseerde museum 
in Nederland. Zijn andere liefde, het 
Friese erfgoed, paste goed in het 
Fries Museum, waar inmiddels meer 
erfgoed- en kunstverzamelingen 

Pendule met decor van

vogel en winde (H 29 cm); 

pendule met decor van lissen 

en pijlkruid (H. 61,5 cm); 

pendule met decor van 

narcissen (H 37 cm); twee 

coupes met abstract decor 

(H 28,5 cm)

Stel vazen en cache-pot 

met lineair-geometrisch 

decor (H 34 cm en 

26,5 cm). Ontwerp decors 

toegeschreven aan Jac. van 

den Bosch 

Stel dekselvazen met 

oriëntaals decor (H 45 cm); 

vaas met vijf tuiten en 

oriëntaals decor (H 26 cm); 

jardinière met Egyptische 

motieven (H 13 cm); stel 

vazen met oriëntaals decor 

(H 36 cm)



 

hun plek hebben gevonden, zoals 
de collectie Hindeloopen van Joost 
Hiddes Halbertsma en de  interieurs 
en werk van de 19de-eeuwse 
schilder Christoffel Bisschop. Het 
Hannemahuis in Harlingen was er niet 
geweest zonder Leendert Jacobus 
Hannema, die in 1964 huis en col-
lectie naliet om als museum te dienen 
en recentelijk was de collectie van 
initiatiefnemer Thom Mercuur het 
startpunt van Museum Belvédère. 

Voor de meeste musea geldt dat 
de oorspronkelijke verzamelingen 
in de loop der tijd zijn aangevuld 
met andere particuliere collecties, 
die op hun beurt ook weer beeld-
bepalend zijn. Hiermee kon het 
karakter van een museum zich 
versterken en verdiepen. Zo heeft 
Keramiekmuseum Princessehof in de 
loop van zijn geschiedenis een aantal 
 kwalitatief zeer hoogstaande collec-
ties kunnen verwerven, waaronder 
een unieke verzameling 16de- en 

17de-eeuwse Chinese keramiek 
(Swatow-keramiek), bijeengebracht 
door Reinier Dirk Verbeek, en recent 
islamitische keramiek van kenner en 
verzamelaar Hillegonda Janssen en 
een mooie selectie moderne keramiek 
uit de verzameling van wijlen J.W.N. 
van Achterbergh. 

DE VERENIGING REMBRANDT EN DE 

OTTEMA-KINGMA STICHTING

Aan de verwerving van de keramiek 
uit de collectie ’t Eykergood is door 
verschillende partijen bijgedragen, 
waaronder de Ottema-Kingma 
Stichting (OKS) en de Vereniging 
Rembrandt. De OKS, vernoemd naar 
de eerder genoemde verzamelaar 
Nanne Ottema en zijn echtgenote 
Grietje Kingma, werd na hun over-
lijden opgericht met als doelstelling 
‘Het bevorderen van kunst- en cul-
tuurhistorie in Friesland’. De Stichting 
verzamelt in de geest van haar naam-
gever, die een grote belangstelling 

had voor Fries erfgoed. Zij verwerft 
onder andere objecten en verzame-
lingen die van belang zijn voor de 
openbare collecties in Friesland, of 
dat nu kunstwerken zijn of gebruiks-
voorwerpen die vooral een historische 
waarde hebben. 

Waar de Ottema-Kingma Stichting 
zich richt op Fries erfgoed, ligt de 
focus van de Vereniging Rembrandt 
op kunst. De Vereniging verleent steun 
voor aankopen voor openbare col-
lecties van Nederland. Wat voor haar 
voorop staat is de waarde als kunst-
werk van een bepaald object voor het 
Nederlands openbaar kunstbezit. Een 
kunstwerk moet behoren tot de beste 
of betere voorbeelden in zijn genre, 
bijvoorbeeld als representant van een 
belangwekkende regionale productie. 
In het geval van de verzameling kera-
miek ’t Eykergood heeft de Vereniging 
dan ook niet voor het geheel gekozen, 
maar een keuze gemaakt uit de hoog-
tepunten uit de productie van Faience- 

en Tegelfabriek Holland. 
Friesland heeft vooral in de laatste 
jaren sterk geprofiteerd van allian-
ties van fondsen als de Ottema-
Kingma Stichting en de Vereniging 
Rembrandt. Door een goede samen-
werking van de OKS en de Vereniging 
Rembrandt zijn Friese collecties de 
afgelopen jaren verrijkt met unieke 
stukken, zoals het delicate ivoren 
model van een Kantonees bloemschip 
voor het Fries Scheepvaartmuseum, 
een bijzondere verguld zilveren 
18de-eeuwse theebus voor het 
Hannemahuis in Harlingen, een zeld-
zaam stilleven van Dirck de Horn, dat 
straks in het nieuwe Fries Museum te 
zien zal zijn, en recent het prachtige 
winterse landschap van Jan Mankes 
voor Museum Belvédère.

Saskia Bak, directeur Fries Museum en 

Keramiekmuseum Princessehof 

Fusien Bijl de Vroe, directeur Vereniging 

Rembrandt

Friesland verzamelt
PARTICULIERE VERZAMELAARS, DE OTTTEMA-KINGMA STICHTING EN DE VERENIGING REMBRANDT



dat er onvoldoende voorbeelden van het sieraardewerk 
van Holland in openbare collecties voorhanden waren om 
zich een goed beeld van de productie te kunnen vormen. 
Daarin kwam verandering met de ‘ontdekking’ van een 
omvangrijke Holland-verzameling in particulier bezit. 
Deze collectie, nu bekend onder de naam ’t Eykergood, 
omvat bijna 400 objecten, waaronder een groot aantal 
unieke stukken. Een aanzienlijk deel hiervan werd via 
veilingen en de handel verworven uit het buitenland, 
met name uit Engeland, Oosten rijk, Nieuw-Zeeland, de 
Verenigde Staten en Zuid-Amerika. Hieruit blijkt op-
nieuw dat Holland wereldwijd exporteerde en ook dat 
de fabriek daarvoor de betere en duurdere stukken 
 reserveerde. Met de tentoonstelling en begeleidende 
publicatie over Holland in 2006 werd de collectie 
’t Eykergood na meer dan dertig jaar verzamelen voor 
het publiek ontsloten.2 De nu verworven selectie van 
28 objecten betekent een substantiële aanvulling en 
kwaliteitsverbetering, niet alleen van de collectie van 
Keramiek museum Princessehof maar ook van de 
Collectie Nederland. 

VEELZIJDIG EN REPRESENTATIEF

Bij de selectie zijn uniciteit, kwaliteit en represen tativiteit 
als belangrijkste criteria gehanteerd. Zo zijn enkele 
 objecten verworven vanwege hun unieke vormgeving, 
bijvoorbeeld de vaas die gemodelleerd is als een bloem 
en de cache-pot in de vorm van een met bladeren om-
geven distelknop. Ook de drie aangekochte pendules 
springen in het oog door hun bijzondere vormgeving. 
Elke klok is bovendien voorzien van een art-nouveau-
decoratie in optima forma die de belijning van het 
model volgt en  accentueert. 

Vier objecten zijn van de hand van Hermanus 
Oostveen (1879-1978), een van de belangrijkste 
 plateelschilders en ontwerpers van Holland. Door zijn 
karakteristieke manier van schilderen, zijn voorkeur 
voor bepaalde bloem- en diermotieven en het veelvul-
dige gebruik van pasteltinten, is zijn werk direct her-
kenbaar. Oostveen tekende decors vanuit zijn eigen ver-
beelding, maar hij werkte ook vaak naar voorbeeld. Een 
veelgebruikte inspiratiebron was bijvoorbeeld Fantaisies 
Décoratives, een losbladig platenalbum van de Franse 
kunstenaar Jules Habert-Dys, verschenen in 1886-87. 
De complete serie was in de schilderszaal van Holland 
aanwezig en in Oostveens nalatenschap zijn ook diverse 
platen uit dit album – inclusief sporen van klei – terug-
gevonden. 

Een volgende groep objecten is gekozen vanwege de 
 oriëntaals geïnspireerde decors. Hoewel geen directe 
historische voorbeelden zijn aan te wijzen, is de  invloed 
van de islamitische ornamentiek in deze stukken 
 duidelijk aanwezig. Illustratief zijn de symmetrische 
vlak vullingen met arabesken.

Onder de aanwinsten bevinden zich voorts enkele 
objecten waarvan de decors worden toegeschreven 
aan de ontwerper Jac. van den Bosch (1868-1948). 
De latere compagnon van H.P. Berlage was in 1898 
als  handelsreiziger bij Mijnlieff begonnen en had kort 
daarna diverse succesvolle tegelpatronen voor de fabriek 
ontworpen. Van den Bosch behoorde tot de kring van 
kunstenaars die bij hun ontwerpen gebruik maakten van 
geometrische systemen. Veel van deze systemen waren 
beïnvloed door de theosofische levensovertuiging dat 
alles zichtbaar en onzichtbaar georganiseerd is volgens 
geometrische principes. Door bij het ontwerpen de 
geometrie als uitgangspunt te nemen zouden betere 
en mooiere producten ontstaan. Er werden ontwerpen 
gemaakt op basis van drie- en vierhoeken met om- en 
 ingeschreven cirkels. Van den Bosch noemde deze 
laatste methode het ‘sfeeren’-systeem. Het is mogelijk 
dat hij dit ontwerpsysteem toepaste bij het zeldzame 
stel vazen en de cache-pot met een lineair-geometrisch 
decor op crèmekleurig fond die voor de museum-
collectie zijn verworven. De sereniteit die van deze 
objecten uitgaat wordt nog versterkt door de toepassing 
van mat glazuur in plaats van het gebruikelijke glanzende 
glazuur. 

De aanwinstenlijst wordt afgesloten met een plastiek 
in de vorm van een zittend aapje. De meeste aardewerk-
fabrieken die rond 1900 in bedrijf waren, brachten 
keramische plastiekjes op de markt. Bij Holland werden 
ze slechts incidenteel gemaakt; het melancholisch voor 
zich uitkijkende aapje is een van de twee beeldjes die tot 
nog toe bekend zijn. De beschildering is zeer naturalis-
tisch uitgevoerd: met ragfijne penseelstreekjes wordt de 
indruk gewekt van een harige vachts

Karin Gaillard

Conservator Europese keramiek

Voor de verwerving van de collectie sieraardewerk van Faience- en 
Tegelfabriek Holland heeft Keramiekmuseum Princessehof steun ge-
kregen van de volgende fondsen: het BankGiro Loterij Aankoopfonds 
van de Vereniging Rembrandt, de Ottema-Kingma Stichting, de 
Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting en het K.F. Hein Fonds.
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Noten

1. Dit nieuwe fabrikaat werd 
rond 1900 ‘faience’of 
‘fayence’ genoemd, een 
verwarrende term, omdat 
met dit begrip van oudsher 
ook tinglazuuraardewerk 
wordt aangeduid.

2. M. Heslenfeld, H. Nijenhuis, 
K. Gaillard (red.), De 
Collectie Holland. Art 
nouveau keramiek van de 
NV Faience en Tegelfabriek 
‘ Holland’ 18941918, 
Leeuwarden/Zwolle 2006.
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Mondriaan in licht. Dat is misschien wel de meest 
treffende omschrijving voor de monumentale 
lichtinstallatie van Dan Flavin die het Stedelijk 
Museum onlangs heeft verworven. Het werk 
bestaat uit twee delen: Untitled (to Piet Mondrian 
through his preferred colors, red, yellow and blue) 
en Untitled (to Piet Mondrian who lacked green) 2. 
De aankoop is mogelijk gemaakt door de 
 genereuze steun van een particuliere donateur, 
de Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar 
Titus Fonds, en het Mondriaan Fonds. 

Dan Flavin maakte de installatie in 1986 speciaal voor 
het beroemde trappenhuis van het Stedelijk Museum. 
Dit gebeurde op uitnodiging van de toenmalige directeur 
van het museum, Wim Beeren, die Flavin carte blanche 
gaf om een monumentaal werk voor de traphal te ont-
wikkelen. Eerst maakte Flavin Untitled (to Piet Mondrian 
through his preferred colors, red, yellow and blue, het gedeelte 
dat de wanden beslaat. Toen dit gerealiseerd was, besloot 
hij Untitled (to Piet Mondrian who lacked green) 2 daaraan 
toe te voegen. Het werk werd voor een drie maanden 
durende tentoonstelling geïnstalleerd. In 2011 was het 
opnieuw op deze locatie te zien tijdens het tentoonstel-
lingsprogramma van The Temporary Stedelijk. 

Stedelijk Museum

Amsterdam

Lichtinstallatie
Dan Flavin (New York 1933-1996 Riverhead, New York)

1986. Untitled (to Piet Mondrian through his preferred colors, red, yellow and blue): roze, geel, blauw, rood 
en daglicht tl-licht; Untitled (to Piet Mondrian who lacked green) 2: groen tl-licht
Herkomst: Galerie David Zwirner, New York (2012)



36  VERENIGING REMBRANDT  ZOMER 2012

Ann Goldstein, de huidige directeur van het museum, 
motiveerde in een brief de aankoop van dit werk van 
Dan Flavin gedecideerd en gepassioneerd. Goldstein 
 benadrukt het kunsthistorische belang van deze licht-
installatie binnen Flavins oeuvre en daarmee diens 
 betekenis voor de kunstgeschiedenis. Zij wijst er op dat 
het hier om een van de weinige monumentale werken van 
de inmiddels overleden Flavin gaat die nog succesvol ge-
installeerd kunnen worden op de oorspronkelijk bedoelde 
plaats. Ze baseert zich hierbij op het oordeel van de Dan 
Flavin Estate in New York, een instituut dat de belangen 
en artistieke integriteit van het oeuvre van de kunstenaar 
behartigt. Ze stelt dat deze installatie een hoogtepunt 
is binnen de tentoonstellingsgeschiedenis van het 
Stedelijk Museum. Door het werk aan te kopen verwerft 
het  museum een topstuk voor zijn collectie en blijft de 
installatie bewaard en toegankelijk voor toekomstige 
 generaties. Anders, zo eindigt Goldstein haar pleidooi, 
zal het voorgoed verdwijnen en slechts een herinnering 
blijven van de tijdelijke presentaties uit 1986 en 2011. 

SITUATIONAL ART

De aankoop van de installatie betekent een wezenlijke 
toevoeging voor het Nederlands openbaar kunstbezit. 
Het is een belangrijke aanvulling op Flavins vroegere 
lichtwerken, veelal in oplage gemaakt, die verzameld 
zijn door het Stedelijk Museum, Museum Boijmans 
Van Beuningen, het Van Abbemuseum, het Haags 
Gemeentemuseum en Museum Kröller-Müller. Geen 
ander Nederlands museum bezit echter zo’n monumen-
tale site-specific lichtinstallatie. Het is tevens het laatste 
werk dat Dan Flavin maakte voor een Nederlandse 
 tentoonstellingsplek. 

Dit werk is een unicum en kenmerkend voor Flavins 
latere oeuvre, waarbij hij heel precies in dialoog trad 
met de bestaande architectuur. De kunstenaar sprak zelf 
van ‘situational art’, waarbij de vorm mede is gedicteerd 
door architecturale bijzonderheden, in dit geval de trap-
penhal van het Stedelijk Museum. Het verhoudt zich 
tot het hoge plafond, de blinde arcades, de pilasters en 
de kroonlijst van de omloop van de eerste verdieping, 
rondom de trapopgang.

Vanaf 1963 werkte Flavin uitsluitend met industrieel 
vervaardigde producten, zoals standaard tl-buizen, 
armaturen en lichtkleuren. Hij ging uit van een conse-
quent systeem voor de plaatsing van zijn tl-armaturen, 
waaraan esthetiek en symmetrie ondergeschikt waren. 
Voor de kunstenaar waren het lichtmateriaal en het 

door hem bedachte systeem dominant en maatgevend. 
Met zijn voor die tijd eigenzinnige lichtsculpturen baande 
hij de weg voor minimal art in de Verenigde Staten, 
hoewel hij zichzelf daarvan distantieerde. Zijn werken, 
die bestaan uit repeterende eenheden in systematisch 
geordende patronen, doen denken aan de minimalistische 
sculpturen van Carl Andre en Donald Judd. 

Ook in Untitled (to Piet Mondrian through his preferred 
colors, red, yellow and blue) en Untitled (to Piet Mondrian 
who lacked green) 2 hanteerde Flavin een consistent en 
consequent systeem voor de plaatsing van de armaturen 
van de tl-buizen. Dat esthetiek en symmetrie voor hem 
van minder belang waren, blijkt onder andere uit de 
 horizontale groene tl-balken in de dakrand, die steeds 
aansluitend aan de muur van links naar rechts lopen, 
alsof er geschreven is vanuit een kantlijn. De consequentie 
is dat de armaturen niet de gehele koof bestrijken en niet 
in het midden zijn geconcentreerd, zoals een architect 
ze waarschijnlijk zou laten plaatsen. Er blijft lege ruimte 
over aan de rechterzijde, die toont hoe compromisloos 
en streng Flavin zijn idee uitvoerde. Voor Flavin waren 
in de eerste plaats het materiaal en het systeem maatge-
vend, en niet het gebouw.1

SUCCESVOLLE HERINSTALLATIE

De oplevering van Flavins lichtinstallatie had wel enige 
voeten in de aarde. Deze is voorbereid en uitgevoerd 
met steun van de Dan Flavin Estate. Flavins zoon Stephen 

Untitled (to Barnett Newman to commemorate his

simple problem, red, yellow and blue) 

Dan Flavin 

1970. TL-buis, tl-armatuur, assemblage, H 313, B 244, D 130

STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM

© Dan Flavin, p/a Pictoright Amsterdam 2012
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en Steve Morse, de laatste assistent van de kunstenaar, 
namen de beslissingen tijdens het installatieproces. 
Het eerste waar men op stuitte, was dat Flavin voor zijn 
lichtinstallaties altijd tl-buizen en armaturen gebruikte 
die standaard en gemakkelijk verkrijgbaar waren. 
Door veranderingen op de markt met betrekking tot 
dit type lamp bleken deze producten echter niet meer 
eenvoudig verkrijgbaar. Dit leidde tot een, uiteindelijk 
geslaagde, zoektocht naar zo goed mogelijk gelijkende 
tl-buizen en armaturen.

Daarnaast moesten beslissingen worden genomen die 
verband hielden met veranderingen in de architectuur 
van het museum. Sinds Flavins installatieontwerp van 
1986 is er in het historische museumgebouw veel ver-
anderd. In 2011 werd het gebouw gerenoveerd, waarbij 
de traphal op de eerste etage veranderingen heeft 
ondergaan. Toen men Flavins werk herinstalleerde, 
bevond de museumwinkel zich bijvoorbeeld niet meer 
in de trapopgang en was de arcade aan de noordzijde 
geopend in overeenstemming met de oorspronkelijke 
staat van 1895. Door deze architectonische veranderingen 
telt de installatie in 2011 in totaal 25 korte rechte en  
25 ronde tl-buizen minder dan de versie uit 1986 en lopen 
twee lichtlijnen niet door tot de vloer. Het zijn relatief 
kleine veranderingen, die geen noemenswaardige ge-
volgen hebben voor de lichtinstallatie. Verhoudingen, 
ornamenten en kleuren van de muren zijn immers 
ongewijzigd. De verschijning van de installatie in 2011 
heeft zeker niet aan kracht ingeboet ten opzichte van 
1986 en het werk blijft zonder gekunstelde toevoegingen 
eerlijk ten opzichte van het gebouw. Geconcludeerd 
mag zelfs worden dat het ritme, zo essentieel voor deze 
lichtinstallatie, eerder is versterkt. 
 
BEWONDERING VOOR MONDRIAAN

Flavins (wand)sculpturen en installaties verhouden 
zich niet zelden tot de geschiedenis van vooral de 
 moderne kunst. In 1966 presenteerde het Van Abbe-
museum het eerste ruimtevullende werk van Flavin in 
de tentoonstel ling Kunst Licht Kunst. Met de tentoon-
gestelde installatie Greens crossing greens (to Piet Mondrian 
who lacked the color green) zocht hij de dialoog met het 
werk van Piet Mondriaan. 

Flavin bewonderde Mondriaan als wegbereider van 
de pure abstracte kunst en diens strikte kleurkeuze van 
enkel ongemengde, primaire kleuren: geel, rood en blauw. 
Mondriaans keuze was gebaseerd op zijn overtuiging dat 
deze kleuren veel minder ‘materiaal’ uitdrukken dan 

natuurlijke kleuren, zoals groen en bruin. Essentieel, 
want Mondriaan streefde naar een zuivere schilderkunst 
die – bevrijd van het materiële – het universele zou 
verbeelden. Rood, geel en blauw zijn primair als het 
over verfkleuren gaat, voor licht gelden rood, groen 
en blauw als primaire kleuren. De titel die Flavin dit 
werk meegaf, Greens crossing greens (to Piet Mondrian who 
lacked the color green), verwijst naar dit verschil, waarmee 
de kunstenaar zich nadrukkelijk in de traditie van het 
 modernisme van Mondriaan plaatst.

Met de installatie in het Stedelijk van 1986 zette Flavin 
zijn dialoog met Mondriaans werk voort. Hij vervolmaakt 
in zekere zin Mondriaans streven naar het immateriële, 
door zijn kleuren geheel te ontdoen van materie. Elke 
tl-armatuur van zijn lichtinstallatie wordt gedragen en is 
verbonden met het gebouw, maar de straling van het licht 
is onbegrensd en lost op in de ruimte. 

In het nieuwe Stedelijk Museum zal de kunst van 
voor 1950 vooral op de benedenverdieping getoond 
worden en kunst vanaf de jaren zestig boven. Bij de her-
opening zal Dan Flavins lichtinstallatie, een eerbetoon 
aan de modernisten van de eerste helft van de 20ste 
eeuw, wederom schitteren als lichtgevende schakel tussen 
de eerste verdieping – de tijd van Flavin – en de begane 
grond – de tijd van Mondriaans

Sander Kletter, student Kunstgeschiedenis Universiteit Groningen

Bart Rutten, conservator collectie Beeldende Kunst

‘Monument’ for V. Tatlin

 Dan Flavin 

1969. TL-buis, assemblage, H 244, B 61, D 11 cm

STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM

© Dan Flavin, p/a Pictoright Amsterdam 2012
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1. Saillant detail: in een 
recensie van 8 no vem  ber 
1986 in de Volkskrant, 
verweet Anna Tilroe 
Flavin dat zijn nieuwe 
installatie volledig in 
dienst staat van de 
architectuur.



Charlotte van Pallandt behoort tot de ge-
neratie Nederlandse beeldhouwers die zich 
afkeerde van de sociaal geladen en toegepaste 
richting die, vanaf de bouwprojecten van 
architect Cuypers in de tweede helft van 
de 19de eeuw tot en met de Amster damse 
School in het interbellum, de moderne, 
Neder landse beeldhouwkunst heeft bepaald. 
Met generatiegenoten als Mari Andriessen, 
Bertus Sondaar en Han Wezelaar deelde zij een 
bewondering voor het eigentijdse  classicisme 
van moderne Franse beeldhouwers als Maillol 
en Despiau. De Nederlandse beeldhouwers 
van de generatie van 1900 beleden een ge-
voelig realisme dat gericht was op de menselijke 
figuur, klassiek van opvatting maar eigentijds 
van karakter. Een statische beeldhouwkunst 
waarbij het niet ging om de dynamiek van 
vorm, licht en schaduw maar om de vorm zelf: 
de rustige ronding, de strakheid en het geslo-
ten volume. Een kunst die zich baseerde op de 
traditie van de 19de eeuw – het impressio-
nisme van Rodin – maar die zich tegelijkertijd 
aangetrokken voelde tot het verstandelijke 
en geometrische avontuur van het kubisme. 
In de naoorlogse periode werd Van Pallandt 
sterk beïnvloed door het werk van interna-
tionale pioniers als Henry Moore en Alberto 
Giacometti en wist zij dankzij deze impulsen 
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Charlotte van Pallandt is een van de 
 belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van 
de 20ste eeuw. Haar bekendste beeld is het 
karakteristieke Wilhelminamonument in Den 
Haag. Werk van Van Pallandt bevindt zich in 
vrijwel alle Nederlandse musea voor moderne 
kunst. Merendeels betreft dit gietsels van in 
beperkte oplagen gegoten bronzen. Museum 
Beelden aan Zee kon onlangs met steun van 
de Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar 
A. Quist-Rütter Fonds, de Collectie Nederland 
verrijken met twee originele modellen die nooit 
in brons zijn gegoten, unieke ‘werkdocumenten’ 
waarin de kern van het kunstenaarschap van 
Charlotte van Pallandt besloten ligt.

Museum Beelden aan Zee

Scheveningen

Constructie Zelfportret en Albert Termote 6 (Kop)
Charlotte Dorothée barones van Pallandt (Arnhem 1898 – Noordwijk 1997)

1971. Gips, 25 x 20 x 24 cm (Constructie Zelfportret)
1986. Was, 32 x 19 x 27 cm (Kop Albert Termote 6)
Herkomst: particuliere collectie (2012)



haar eigen pad te vinden. In diezelfde jaren 
behoorde Van Pallandt tot de voorhoede van 
de toen hechte gemeenschap van Neder landse 
beeldhouwers en kreeg zij tal van opdrachten 
voor monumentaal werk. 

‘Je cherche l’architecture et les volumes. La 

sculpture, c’est de l’architecture, l’équilibre des 

masses, une composition avec du goût’, had Maillol 
in 1937 laten optekenen. Ook Charlotte van 
Pallandt is in haar werk altijd op zoek geweest 
naar de structuur die ten grondslag ligt aan de 
zichtbare realiteit, naar de vertaling van het 
geziene in louter sculpturale, architectonische 
waarden. Dat heeft geresulteerd in de sterke 
abstrahering, monumentaliteit en eigenzinnige 
expressie die haar beeldhouwkunst typeren. 
Het waren ook deze kenmerken die in de laat-
ste decennia van haar leven hebben geleid tot 
haar ‘ontdekking’ door een jongere generatie 
kunstenaars, kunsthistorici en -critici – Peter 
Struycken, Hans Locher, Lambert Tegenbosch – 
en de bevestiging van haar positie als de grande 
dame van de Nederlandse beeldhouwkunst. 
De straffe consequentie waarmee Charlotte 
van Pallandt haar onderzoek heeft uitgevoerd, 
verleent haar oeuvre een sterk iconische 
 werking. Befaamd is de reeks figuurstudies 
naar het model Truus en het Haagse monument 
voor koningin Wilhelmina uit 1968 (geplaatst 
in 1987), als symbolisch icoon de stevige zus 
van de Amsterdamse Dokwerker van Mari 
Andriessen. Het streven naar een strikt sculp-
turale oplossing komt misschien wel het best 
tot uiting in haar portretkunst, die op eenzame 
hoogte staat in Nederland. Binnen die portret-
ten zijn het de zelfportretten en de serie naar 
haar leermeester Albert Termote – haar laatste 
werk – waarin zij het meest vrijuit heeft geëx-
perimenteerd en waarin de eigenzinnige zoek-
tocht het best wordt geïllustreerd.

LAATSTE TROUVAILLES UIT HET ATELIER

Het recent verworven gipsen zelfportret heeft 
aan de basis gestaan van een meer realistisch 
portret in brons uit hetzelfde jaar. Het gips-
model geeft inzicht in de wijze waarop de 
kunstenares haar eigen beeltenis eerst heeft 
gedemonteerd om het vervolgens weer op te 
bouwen met de bronzen kop als uiteindelijk 
resultaat. Met behulp van genummerde plaatjes 
gips bouwde zij in Constructie Zelfportret 
de onderliggende structuur van haar eigen 
beeltenis. Zonder die exercitie zou zij het 
uiteindelijke bronzen portret niet gemaakt 
kunnen hebben. De markante kop van haar 
vroegere leermeester, de in 1978 overleden 
Albert Termote, heeft Van Pallandt  geïnspireerd 

Zelfportret

Charlotte van Pallandt

1971. Brons, 33 x 20 x 22 cm

FRANS HALS MUSEUM | DE 

HALLEN, HAARLEM
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tot vijf koppen die tussen 1984 en 1986 
– postuum dus – zijn ontstaan. De eerste vier 
bestaan alleen in brons, stadium nr. 6 bevindt 
zich nog in statu nascendi en toont haar zoek-
tocht naar een optimaal evenwicht tussen de 
karakteristieke weergave van het model en de 
grote vorm van de plastiek. Beide aanwinsten 
zijn uniek en onvergelijkbaar, nergens is de 
hand van Charlotte van Pallandt zo voelbaar 
aanwezig. Als laatste trouvailles uit het atelier, 
nooit bestemd voor de handel, hebben ze de 
aantrekkelijkheid van archeologische artefacten. 

Museum Beelden aan Zee onderhoudt een 
speciale band met Charlotte van Pallandt. In 
1996 beleefde ze er haar laatste grote retro-
spectief, ingericht door Lambert Tegenbosch en 
Marian Koekkoek. Onvergetelijk was de avond 
waarvoor Van Pallandt en haar Neder landse 
collega-beeldhouwers waren uitgenodigd. Op 
de eerste rij gezeten, onderbrak de eregast de 
kunsthistorische lofredenaar om de haverklap 
als hij – in haar ogen – onjuistheden debiteerde. 
Daarnaast beschikt het museum over een even-
wichtige deelcollectie van haar oeuvre, met 
vroeg en laat werk, figuurstudies en portret-
ten, gipsen, terracotta’s en bronzen. Beelden 
aan Zee is niet alleen het enige museum in 
Nederland dat zich exclusief richt op de mo-
der ne en hedendaagse, internationale beeld-
houwkunst, het wenst ook aan de Nederlandse 
traditie en ontwikkeling blijvend aandacht te 
besteden. 

De collectie van museum Beelden aan Zee 
kent haar begin in 1969. In dat jaar kochten 
Theo en Lida Scholten, stichters van het in 
1994 geopende museum, hun eerste beeldje. 
Tegenwoordig omvat de collectie meer dan 
duizend beelden en enkele honderden pen-
ningen. Het merendeel van de werken dateert 
uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Er zijn 
grote en kleine beelden, gemaakt door be-
kende en onbekende beeldhouwers, afkomstig 
uit de hele wereld en uitgevoerd in de meest 
uiteenlopende materialen. De mens – het 

mensbeeld – is het leidmotief in de collectie 
van Beelden aan Zee, die werken bevat van 
uiteenlopende beeldhouwers als Armando en 
Balkenhol, Bronner en de Chapman Brothers, 
Tajiri en De Bruyckere. 

GIPSOTHEEK

Een extra reden om deze twee unieke ‘werk-
documenten’ van Charlotte van Pallandt te 
verwerven, is de aanstaande inrichting en 
opening van de Gipsotheek aan Zee, een 
 omvangrijke studiecollectie gipsmodellen die 
Beelden aan Zee in de afgelopen jaren heeft 
verzameld. In 2010 verleende de onvolprezen 
BankGiro Loterij de middelen voor deze uit-
breiding. De honderden kleinplastieken in gips 
bieden inzicht in het conceptuele en ambach-
telijke proces dat ten grondslag ligt aan de 
moderne beeldhouwkunst in Nederland. De 
Gipsotheek aan Zee is samengesteld rond 
twee kerncollecties, namelijk de ateliers van 
Mari Andriessen en Cor Hund, maar bevat 
ook werk van andere hoofdrolspelers als Jan 
Bronner, Federico Carasso, Jaap Kaas, John 

Rädecker, Willem Reijers en Johan Gustaaf 
Wertheim. Een belangrijke aanvulling betekent 
de collectie gipsen beelden van alle gouden 
laureaten van de Prix de Rome voor de 
Beeldhouwkunst tussen 1870 tot 1980, in lang-
durig bruikleen afgestaan door de Rijks akademie 
van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Dit zijn 
de bekroonde jeugdwerken van beeldhouwers 
als Bolhuis, Couzijn, Esser en anderen die later 
grote faam zouden oogsten. Met deze inhoud 
biedt de Gipsotheek aan Zee een blijvend 
overzicht van de stepping stones van de mo-
derne beeldhouwkunst in Nederland. 
Daarnaast geeft deze verzameling inzage in 
het artistieke proces dat tot de geboorte van 
bekende standbeelden als de Dokwerker, de 
Wilhelmina en de Anne Frank hebben geleid. 
Beide aanwinsten van Charlotte van Pallandt 
zullen in 2013 ereplaatsen krijgen in deze 
nieuwe publieksruimte. Tot die tijd worden zij 
getoond in het verband van de permanente  
Portretgalerij van Beelden aan Zees  

Jan Teeuwisse, directeur

Mooie start voor nieuw Fonds op Naam: het A. Quist-Rütter Fonds
Voor de verwerving van de beelden van 
Charlotte van Pallandt heeft Museum Beelden 
aan Zee steun gekregen van het A. Quist-Rütter 
Fonds, een nieuw Fonds op Naam bij de 
Vereniging Rembrandt. De oprichter, de be-
kende architect Wim Quist, vertelt over de 
achtergrond van het fonds: ‘Ten behoeve 
van mijn pensioen was in het verleden de 
Stichting Voorzieningsfonds Architecten-
bureau Quist opgericht. Bij de fiscale afwik-
keling van dit fonds viel er een bedrag vrij 
waaraan mijn vrouw en ik een andere be-

stemming wilden geven. In datzelfde jaar 
overleed mijn vrouw en wijzigde ik de naam 
in: Stichting A. Quist-Rütter Fonds, met als 
doel mensen te helpen die in de klem zitten. 
Kleinschalig, op medisch, sociaal-religieus of 
cultureel terrein.
Het bedrag dat thans nog beschikbaar is 
wil ik nu in zijn geheel bestemmen voor 
 culturele doeleinden. Ik kon geen beter 
advies krijgen dan wat mijn schoonzuster 
Nollie van Berge, secretaris van het bestuur 
van de Vereniging Rembrandt, voorstelde: 

het A. Quist-Rütter Fonds als Fonds op Naam 
bij de Vereniging Rembrandt. Het doel is het 
verlenen van financiële steun voor de aan-
koop van kunstwerken, met een lichte voor-
keur voor het honoreren van  aanvragen door 
het Kröller-Müller Museum te Otterlo, het 
Cobra Museum te Amstelveen en Museum 
Beelden aan Zee in Scheveningen. Omdat 
ik een bijzondere band heb met deze musea 
stel ik er prijs op om enige betrokkenheid bij 
hun aanvragen te hebben. Met een knipoog, 
niet als voorwaarde.’ 

Charlotte van Pallandt en Han Wezelaar in het atelier van Van Pallandt in Noordwijk, 1979
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Zo’n twintig jonge mensen kwamen naar 
Teylers Museum in Haarlem om de kleine 
tentoonstelling in het Prentenkabinet te 
bekijken die ik op verzoek van het museum 
had samen gesteld: Met andere ogen – 
Tekeningen uit de collectie Sanders. Met 
andere ogen kijken naar bladen uit onze 
 collectie hedendaagse kunst en die in verband 
brengen met werken uit de verzameling van 
Teylers Museum was voor mij een boeiende 
ervaring. Niet minder bijzonder was het om 
die ervaring te delen met de leden van de 
Caius Cirkel van de Vereniging Rembrandt.

De jonge kunstliefhebbers kozen deze ten-
toonstelling als startpunt voor een bezoek aan 
Teylers Museum, nieuwsgierig naar die com-
binatie van oude en nieuwe kunst en naar de 
beweegredenen van een privéverzamelaar om 

hedendaagse beeldende kunst te verzamelen 
en die op deze manier te tonen. De Vereniging 
Rembrandt gaf hen de mogelijkheid om achter 
de schermen te kijken en ik vond het leuk om 
hen er wat meer over te vertellen. Het werd 
een bijzondere  zondagmiddag.
  
Ook mijn vijf kleinkinderen, variërend in 
leeftijd van 7 tot 13, lopen Teylers Museum 
 regelmatig binnen,  zwaaiend met hun, jawel, 
eigen Vereniging Rembrandt kaart. ‘Het is 
gratis!’,  roepen zij dan. Maar zij weten dat wij 
die kaart aan hen hebben gegeven omdat wij 
lid zijn van het Grootouder Gezelschap, en zij 
weten ook dat dit lidmaatschap verplichtingen 
met zich meebrengt. Al jaren dragen Pieter en 
ik als lid van de Vereniging ons steentje bij. En 
dat willen wij ook graag overdragen op onze 
kleinkinderen. We willen hen leren dat genieten 
van kunst verrijkend is, maar niet vrijblijvend. 
Er is aandacht voor nodig en geld, veel geld, en 
daar kun je zelf een steentje aan bijdragen. Op 
die manier willen wij ook bij hen het vonkje van 
geven en genieten over laten springen. Onze 
kinderen, lid van de Titus Cirkel, genieten al van 
die combinatie van kijken, leren, genieten… en 
geven. Bij hen brandt het vuurtje inmiddels. 

En hoe sloeg de vonk indertijd bij mij over? Ik 
kan me nog herinneren dat mijn hippe tante 

uit Amsterdam ons afbeel dingen liet zien van 
de wat kinderlijke tekeningen die zij namens 
Nederland wilde tonen op de Biënnale in 
São Paulo. Het moet 1953 zijn geweest, ik 
was zo’n jaar of 11. Mijn ouders vonden het 
maar niks, maar mijn broertje en ik gaven 
natuurlijk die jeugdige tante gelijk, uit soli-
dariteit: fantastisch, wat een kleur, wat een 
lef. Terwijl mijn ouders zich nog vol onbegrip 
afkeerden, sprong er bij mij een vonkje over 
door deze eerste kennis making met het werk 
van Karel Appel. Mijn ouders waren overigens 
liefhebbers van kunst en heel genereus. Zij 
droegen bij aan de opbloei van cultuur in onze 
kleine gemeenschap in Drenthe. Vlak na de 
oorlog moest daar veel gebeuren. Ook mijn 
schoonouders waren genereus en schonken 
vele kunstwerken voor het algemeen belang.  

Vier generaties weten niet beter: je geniet 
van kunst en geeft aan kunst. Dat  vuurtje wordt 
doorgegeven, mede dankzij de Vereniging 
Rembrandt met haar rijke traditie van geven 
en schenken. Zij geeft haar leden dat zetje om 
kinderen en kleinkinderen te leren van kunst te 
genieten: niet vrijblijvend maar juist door zelf 
bij te dragen. Daarom kunnen zoveel mensen 
in ons hele land genieten van al die prachtige 
collecties in onze musea.

Marieke Sanders-ten Holte

GEVEN EN GENIETEN

Van vonk tot vuur

Voor de leden...

NIEUWS VAN DE VERENIGING

Inspirerende voorjaars ontvangst in het Kröller-Müller Museum
Op de voorjaarsbijeenkomst van 14 april 
in het Kröller-Müller Museum in Otterlo 
presenteerde de Vereniging Rembrandt 
haar marketingstrategie. De vele reacties en 
 suggesties van de aanwezige leden maakten 
het een zeer inspirerende bijeenkomst.

 Twee suggesties zijn inmiddels opgepakt: 
in plaats van een voorwoord vindt u in dit 
Bulletin een korte samenvatting van waar 

de Vereniging voor staat. Deze zal ook als 
powerpoint-presentatie op de vernieuwde 
website worden geplaatst, zodat u allen het 
belang en het doel van de Vereniging kunt 
uitdragen. 

Een ander idee dat werd geopperd was om 
aankopen op een wat kortere manier dan in 
het Bulletin te presenteren. Vlak na de voor-
jaarsontvangst is De Verrijking online gegaan, 
met als eerste onderwerp de aankoop van de 

tekening Knotwilg door Vincent van Gogh. 
Met het artikel in dit Bulletin (zie pp. 26-29) 
en deze online-presentatie van een aankoop 
voor een groter publiek hopen wij niet alleen 
u als leden, maar ook een grote groep poten-
tiële nieuwe leden te bereiken.

Tot slot danken wij u graag voor uw 
 betrokkenheid en bedanken wij  natuurlijk 
ook de directie van het Kröller-Müller Museum 
voor hun meer dan gastvrije ontvangst.

Leden van de Caius 
Cirkel te gast op de 
tentoonstelling
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Voor de leden...

NIEUWS VAN DE VERENIGING

Ansichtkaarten 
Zes liefdes van de Vereniging Rembrandt

Iemand feliciteren met een kaartje? De Vereniging Rembrandt 
heeft een set prachtige ansichtkaarten laten maken van zes 
werken die in het (recente) verleden mede met onze steun 
zijn aangekocht. Bijna te mooi om te versturen.

Van elk kunstwerk is een detail vergroot dat op zichzelf weer 
een kunstwerk is geworden. Aan de binnenzijde is kort be-
schreven waarom de Vereniging Rembrandt dit werk ge steund 
heeft. De oplage is beperkt. De set kost € 15,- (incl. verzend-
kosten) en is te bestellen via bureau@verenigingrembrandt.nl.  

De Vereniging Rembrandt en het advies van de Raad voor Cultuur
De kranten staan vol van het advies dat de 
Raad voor Cultuur in juni uitbracht. De Raad 
heeft de aanvragen van musea beoordeeld op 
de criteria uit de subsidieregeling: kwaliteit, 
publieksbereik, ondernemerschap, het (inter)
nationale belang van de collectie, educatie, 
geografische spreiding en de invulling van de 
wetenschappelijke functie. 

Een factor die niet meegewogen lijkt, is de 
ontstaansgeschiedenis en groei van al die 
museale collecties. En dat is naar de stellige 
overtuiging van de Vereniging Rembrandt 
een factor van zeer groot belang, want de 
Nederlandse musea zijn vrijwel zonder uit-
zondering voortgekomen uit het mecenaat. 
Schenkers schonken en schenken vanuit hun 
betrokkenheid met een bepaalde collectie, 
een bepaald museum, een bepaalde stad aan 
juist die collectie, aan dat museum, aan die 
stad. Dus niet aan de Staat der Nederlanden!

Zo is ook voor de Vereniging Rembrandt 
een belangrijk criterium voor steun, naast 
natuurlijk de kunsthistorische waarde van het 
kunstwerk, de betekenis die dat werk in de 

verzameling van het aanvragende  museum 
zal innemen – een aankoop kan niet los 
 worden gezien van wat er al is. Een derde 
 voorwaarde is dat de aanwinst de collectie van 
dat  museum versterkt, ook in relatie tot de 
Collectie Nederland. Steun aan een aankoop 
betekent daarnaast vertrouwen in het belang 
van de collectie van dat museum, maar vooral 
ook dat de aankoop juist in de context van die 
 collectie te zien moet zijn.

Vier Rijksmusea zijn op advies van de Raad 
voor Cultuur geplaatst in de categorie die 
geen subsidie krijgt voor de  presentatie 
van de verzameling. Een van die musea 
is Rijksmuseum Twenthe, dat – zo kopte 
Dagblad Tubantia – noodgedwongen zal 
verworden tot een ‘paleis van Doornroosje’.  
Hiermee lijkt alleen al het vorig jaar mede met 
uw steun verworven landschap van Thomas 
Gainsborough uit het zicht te verdwijnen.

Zichtbaarheid van mecenaat lijkt belang-
rijker dan ooit. De Vereniging Rembrandt zal 
zich met overtuiging, mede namens u, daar 
waar nodig en waar zinvol, laten zien én 
horen.
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Het ‘Rembrandt kistje’ 
van het Mauritshuis
Al decennialang staat in het Mauritshuis het ‘Rembrandtkistje’ 
op een tafel, onder een schilderij dat met steun van de 
Vereniging Rembrandt is aangekocht. In de afgelopen jaren 
stond het bij Jan Steens Zo de ouden zongen, zo piepen de 
jongen. Toen het kistje begin april werd geopend, bleek het 
goed gevuld te zijn: van honderden muntjes tot briefjes van 
vijftig, met een totale opbrengst van € 1.146,62. Dank aan 
al die anonieme gevers!

Het Mauritshuis was niet het enige en ook niet het  eerste 
 museum dat collecteerde voor de Vereniging. Het Rijksmuseum 
begon hier ooit mee. Begin jaren dertig werd op initiatief van 
de toenmalige minister van cultuur een blikken collectebus 
voor de Vereniging Rembrandt geplaatst. De reden daarvoor 
was tweeledig. De directeur van het Rijkmuseum, Frederik 
Schmidt-Degener, schreef aan het bestuur van de Vereniging 
dat de collectebus ervoor moest zorgen ‘… dat eenerzijds de 
ziel van den vestiaire-man bevryd blijft van ongeoorloofde 
smetten, en dat anderzijds de Vereeniging Rembrandt gestyfd 
wordt in hare kas’. Aangezien de leden van de Vereniging 
Rembrandt geen entree hoefden te betalen, zo was het idee, 
konden zij door middel van die collectebus alsnog een duit in 
het zakje doen; een duit die men anders misschien zou mis-
lopen, bijvoorbeeld doordat die als ongeoorloofde fooi bij de 
‘vestiaire-man’, oftewel garderobe bewaarder, werd afgegeven. 
De inhoud van die collectebus was specifiek bestemd voor 
aankopen van het Rijksmuseum.

In het jaarverslag van de Vereniging over 1933 werd ge-
meld dat op initiatief van de minister in 1934 uitbreiding 
zou worden gegeven aan de plaatsing van collectebussen in 
Nederlandse Rijksmusea. In hetzelfde jaar werd het eiken-
houten kistje in het Mauritshuis geplaatst, maar van een ver-
dere uitbreiding is nooit veel terechtgekomen. Hopelijk blijft 
het Mauritshuis ook vanaf 2014 trouw collecteren, want dan 
opent het museum weer op de vertrouwde plek zijn deuren.

Museum Beelden aan Zee 
heet u hartelijk welkom
Een droomaankoop helpen verwezen-
lijken is een feest, dubbel feest zelfs 
wanneer dit betekent dat de lange lijst 
van door de Vereniging Rembrandt 
gesteunde musea weer een nieuwe toe-
voeging krijgt. Met de steun aan deze 
aankoop zet ook Museum Beelden aan 
Zee zijn deuren wijd open voor de leden 
van de Vereniging Rembrandt. Museum 
Beelden aan Zee heet u hartelijk welkom.

Jubileumboek Vereniging Rembrandt 
nu met korting verkrijgbaar
In 2008 bestond de Vereniging Rembrandt 125 jaar. Ter gelegenheid van dit 
 jubileum schreef onze fellow en hoogleraar kunstgeschiedenis Peter Hecht een 
boek dat een prachtig overzicht geeft van de vele kunstwerken die met de steun 
van de Vereniging zijn verworven. Er zijn nog enkele exemplaren te koop.

In het 125-jarige bestaan van de 
Vereniging Rembrandt zijn duizenden 
kunstwerken met haar steun aangekocht 
door Nederlandse musea. Wat dat be-
tekent voor het openbaar kunstbezit en 
hoe dat allemaal in zijn werk ging en nog 
altijd gaat – daarover vertelt dit boek.

In het lustrumjaar werd u in de 
gelegenheid gesteld deze publicatie 
aan te schaffen en velen van u heb-
ben dit ook gedaan. Mocht u (nog) 
een exemplaar willen aanschaffen dan 
kan dat. U kunt dit boek bestellen op 
de site van de uitgever: www.wbooks.
com/125-jaar-openbaar-kunstbezit. 
Tot 16 oktober 2012 is het voor leden 
van de Vereniging Rembrandt voor een 
extra aantrekkelijke prijs verkrijgbaar. 
U betaalt geen € 29,95 voor de paper-

back uitvoering, maar slechts € 14,95 
(incl. verzendkosten). Vermeld bij het 
bestellen hiervoor de speciale actiecode: 
1953860. 

Op de voorkant van dit Bulletin prijkt een van de twee modellen van Charlotte van 
Pallandt die Museum Beelden aan Zee in Scheveningen onlangs heeft verworven. 
‘Uniek en onvergelijkbaar’, noemt directeur Jan Teeuwisse de nieuwe aanwinsten 
(zie pp. 38-40).



  

Fondsen...

NIEUWS VAN DE VERENIGING

Vereniging Rembrandt en de Geefwet 
Het zal u niet zijn ontgaan: sinds 1 januari 
2012 is de Geefwet van kracht. Met deze 
nieuwe wet geldt er een multiplier van 125% 
voor giften aan een culturele instelling zoals 
de Vereniging Rembrandt. U kunt zo een 
groter bedrag als gift in aftrek brengen in uw 
aangifte inkomstenbelasting. De multiplier 
is van toepassing op giften tot een jaarlijks 
bedrag van € 5.000 en geldt in beginsel voor 
de komende vijf jaar. Voor giften boven de 
€ 5.000 gelden de normale regels van de 
giftenaftrek. 

De Geefwet is van toepassing op zowel een-
malige als periodieke schenkingen. Voor een 
eenmalige schenking geldt een aftrekdrempel 
en een aftrekplafond. De aftrekdrempel be-

draagt 1% van het verzamelinkomen met een 
minimum van € 60, en het aftrekplafond be-
draagt 10% van het verzamelinkomen. 
Wij adviseren u gebruik te maken van de mo-
gelijkheid uw schenking in de vorm van een 
periodieke gift over een termijn van vijf jaar 
te spreiden. Onder deze condities is uw gift 
maximaal aftrekbaar van de inkomstenbelas-
ting, zonder drempel of plafond. Voor veel 
begunstigers is dit de meest aantrekkelijke 
vorm van schenken. Periodieke schenkingen 
zijn voor de Vereniging Rembrandt van be-
lang omdat zij continuïteit geven aan het jaar-
lijks te besteden bedrag voor aankopen.
Onderstaand laten wij u, door middel van ver-
schillende rekenvoorbeelden, graag zien welk 
voordeel de multiplier u biedt.*

DE VERENIGING REMBRANDT IS U DANKBAAR 

VOOR UW BLIJK VAN BETROKKENHEID

Het openbaar kunstbezit is gebaat bij een 
zo groot mogelijke financiële armslag van 
de Vereniging Rembrandt. Als dank voor uw 
gift betrekken wij u graag extra bij aankopen 
die u, met de Vereniging Rembrandt, mede 
 mogelijk maakt.
Wilt u meer weten? 
Neem dan contact op met Fusien Bijl de Vroe: 
bijl@verenigingrembrandt.nl of met Minke 
van Hooff: hooff@verenigingrembrandt.nl. 
U kunt uiteraard ook bellen: 070 - 427 17 20. 

*Aan deze berekeningen 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 
persoonsgebonden 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.

Jaarlijks € 250 gedurende vijf jaar kost u per saldo netto: 
€ 118,75 per jaar bij een inkomstenbelastingtarief van 42% 
€ 87,50 per jaar bij een inkomstenbelastingtarief van 52%

Jaarlijks € 1.000 gedurende vijf jaar kost u per saldo netto:
€ 475 per jaar bij een inkomstenbelastingtarief van 42%
€ 350 per jaar bij een inkomstenbelastingtarief van 52%

Jaarlijks € 3.000 gedurende vijf jaar kost u per saldo netto:
€ 1.050 per jaar bij een inkomstenbelastingtarief van 52%

Jaarlijks € 5.000 gedurende vijf jaar kost u per saldo netto:
€ 1.750 per jaar bij een inkomstenbelastingtarief van 52% 

Jaarlijks € 15.000 gedurende vijf jaar kost u per saldo netto:
€ 6.550 per jaar bij een inkomstenbelastingtarief van 52%

U wordt uitgenodigd voor een ontvangst rondom  
een aankoop

U hebt de mogelijkheid om uw schenking toe te  
wijzen aan een Themafonds

U wordt uitgenodigd voor een exclusieve ontvangst 
met het thema ‘De stand van zaken van ons openbaar 
kunstbezit’

Wij vermelden, indien u dit op prijs stelt, uw naam in  
het jaarverslag van de Vereniging Rembrandt

Wij bieden u de mogelijkheid om een Fonds op Naam 
op te richten. U bepaalt de doelstelling van dit fonds, in 
samenspraak met de Vereniging Rembrandt

Periodieke schenking vanaf € 250

Periodieke schenking vanaf € 1.000

Periodieke schenking vanaf € 3.000

Periodieke schenking vanaf € 5.000

Periodieke schenking vanaf € 15.000

BELASTINGVOORDEEL VERENIGING REMBRANDT
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Knotwilg

Rond het uitkomen van dit Bulletin sluit in het Van Gogh Museum een 
presentatie over Vincent van Goghs Knotwilg (zie pp. 26-29). Omdat 
werken op papier niet te lang aan licht mogen worden blootgesteld, 
zal de tekening pas in 2013 opnieuw worden getoond. Maar wie de 
presentatie in het Van Gogh Museum heeft gemist, kan de aanwinst 
bewonderen in een online presentatie op de website De Verrijking van 
de Vereniging Rembrandt: www.deverrijking.verenigingrembrandt.nl.

Stilleven met kazen, amandelen en krakelingen

Een andere aanwinst die op de website De Verrijking van de Vereniging 
Rembrandt wordt belicht, is het stilleven van de 17de-eeuwse Vlaamse 
kunstenares Clara Peeters dat het Mauritshuis recent heeft verworven. 
In het volgende nummer van het Bulletin zal uitvoerig aandacht  worden 
besteed aan dit werk. Voor de liefhebbers is het goed te weten dat 
het schilderij nu al te zien is. Op 21 juni werd het gepresenteerd in 
het Gemeentemuseum in Den Haag, waar een belangrijk deel van 
de collectie van het Mauritshuis momenteel wordt tentoongesteld in 
 verband met de uitbreiding en renovatie van het museum.

GESTEUNDE WERKEN UITGELICHT

GEEFWET IN DE PRAKTIJK

Gift verdriedubbeld
Hiernaast staat een uitleg over de nieuwe Geefwet. Hoe gunstig 
die wet in de praktijk kan uitpakken, blijkt uit het voorbeeld van de 
familie Ruitenberg.

Toen Liesbeth en Hans Maarten Ruitenberg dit jaar wat te vieren 
hadden – een 40-jarig huwelijk en twee (bijna) 65ste verjaardagen – 
 besloten ze geen cadeaus, maar geld te vragen voor een goed doel. 
De bestemming was al snel duidelijk: de Vereniging Rembrandt. 
Liesbeth Ruitenberg: ‘Dit is een doel dat ons na aan het hart ligt. Wij 
vinden dat we als particulieren ook ons steentje moeten bijdragen, 
zeker als de overheid de culturele sector weer zoveel  bezuinigingen 
oplegt’.

Het echtpaar ontving € 700, en verhoogde dat tot € 1.050. Daarop 
benaderde het de Vereniging met de vraag hoe dit bedrag het beste 
kon worden geschonken voor een zo hoog mogelijk profijt. De nieuwe 
Geefwet bood een aantrekkelijke mogelijkheid. Een akte waarmee 
Liesbeth en Hans Maarten Ruitenberg vijf jaar lang € 600  schenken, 
kost hen door het belastingvoordeel netto ongeveer € 210 per jaar, 
dus in totaal € 1.050. Maar de Vereniging Rembrandt ontvangt 
in  totaal € 3.000 – bijna het drievoudige! ‘We hadden al over de 
Geefwet gehoord’, vertelt Liesbeth Ruitenberg, ‘maar niet gedacht dat 
het op ons van toepassing zou zijn en dat het zo veel zou schelen’.

Een mooie bijkomstigheid is dat dit initiatief de Vereniging Rembrandt 
tenminste twee nieuwe leden uit de kennissenkring van het echtpaar 
heeft opgeleverd.

 

Vereniging Rembrandt  
op Twitter en Facebook

Wilt u op de hoogte blijven van het allerlaatste nieuws van de 
Vereniging? Ga dan naar Facebook of Twitter en meld u aan. De 
eerste vijf nieuwe ‘likes’ op onze Facebookpagina en de eerste vijf 
nieuwe volgers via @VRembrandt krijgen gratis de DVD van de 
6-delige AVRO-serie ‘125 grote liefdes’ thuisgestuurd.  
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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 minimumbedrag 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  Grootouder Gezelschap:
    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 125 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 

 AMMERZODEN • Kasteel Ammersoyen 

 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 • Klok & Peel Museum 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 • Stedelijk Van Abbemuseum 

 ENKHUIZEN •  Stichting Rijksmuseum 

Zuiderzeemuseum 

 ENSCHEDE • Rijksmuseum Twenthe 

 GORINCHEM • Gorcums Museum 

 GOUDA • Museum Gouda 

 

 ’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 Schielandshuis 

  (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

 SCHEVENINGEN • Museum Beelden aan Zee 

 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



  

TEFAF 2012 – EEN TERUGBLIK

Ook dit jaar was TEFAF, de belangrijkste 
kunst- en antiekbeurs ter wereld, weer 
een groot succes. Niet alleen voor de 
organisatie, voor particulieren én voor 
musea, maar ook voor de Vereniging 
Rembrandt. Dankzij een genereus 
gebaar van de TEFAF kunnen wij 
terugkijken op een zeer geslaagde beurs 
waar droomaankopen plaatsvonden, wij 
nieuwe leden mochten werven maar wij 
bovenal ook velen van u op onze stand 
konden verwelkomen. 

De TEFAF-tips, de lijst met kunstwer-
ken die volgens onze experts – Bestuur 
en Raad van Adviseurs – en leden niet 
mochten worden gemist, vonden gretig 
aftrek. Om 11 uur ’s ochtends kwamen 
de eerste bezoekers van de TEFAF zich 
bij de stand van de Vereniging Rem-
brandt melden om de tips op te halen. 

Aan het einde van de dag mochten wij 
velen van hen weer verwelkomen met 
nieuwe pareltjes ter aanvulling op de 
bestaande lijst.

Van Fabergé tot Freud, van Rubens 
tot Redon, van Weenix tot Warhol: de 
lijst gespotte werken is verrassend di-
vers. Sommige voorwerpen trokken de 
aandacht van zowel individuele leden als 
van musea: zo werden de hier afgebeel-
de plaques met de portretten van prins 
Willem IV en prinses Anna van Hanno-
ver kortgeleden aangekocht door Paleis 
Het Loo Nationaal Museum. Op veler 
verzoek maken wij een volgende keer 
voor u inzichtelijk welke tips afkomstig 
zijn van de experts en welke van de 
leden van de Vereniging Rembrandt. 
Hieronder een impressie van de TEFAF-
tips die een indruk geven van de breedte 
van interesse bij onze leden.

VERENIGING REMBRANDT

SLADMORE

‘Geeft prachtig 
weer hoe 

Lucian Freud 
werkt’ 

– Freek Claessens –

‘Van een 
onvoorstelbare 
dramatiek!’ 

– F.J. Duparc –

‘Verrassend 
onbekend 

werk van een 
kunstenaar die  
15 jaar later  
Mr. Op-art 

werd’ 
– Ludo van Halem –

(Rijksmuseum)

‘Een absolute must voor een koninklijke 
collectie.’ – R.S. Wegener Sleeswijk –

Stand 418 Thomas Gibson Fine Art: Lucian Freud, Portrait fragment (1970)

Stand 106 Robert Aronson: twee plaques met prins Willem IV en prinses Anna van Hannover 

Stand 306 Colnaghi Bernheimer: P.P. Rubens, Christus aan het kruis

Stand 447 Patrick Derom: Victor Vasarely, Sauzon (1950)


