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Een rijk en bloeiend openbaar kunstbezit dat voor een zo breed mogelijk publiek 
toegankelijk is, draagt bij aan een betere samenleving. Daarom verleent de 
Vereniging Rembrandt financiële steun bij aankopen van belangrijke kunstwerken 
door Nederlandse musea. Uitgangspunt is daarbij dat een aankoop niet alleen 
voor het betreffende museum maar ook voor onze nationale collectie als geheel 
een verrijking betekent. Iedereen met een hart voor kunst kan hieraan bijdragen.

Bent u of kent u iemand die lid wil worden van de Vereniging Rembrandt?  
Ga naar www.verenigingrembrandt.nl/steun-ons. U bent al lid vanaf € 65 per jaar.

MAAK DEEL UIT 
VAN KUNST 
IN NEDERLAND
 STEUN DE COLLECTIE NEDERLAND
 VANAF € 65,- PER JAAR

VERENIGING 
REMBRANDT 

Philip Guston, Painting, Smoking, Eating. In 1983 aangekocht door het Stedelijk Museum Amsterdam met steun van de Vereniging Rembrandt
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Op het bureau van de 
Vereniging Rembrandt 
komen aanvragen voor 
droomaankopen als eerste 
binnen. Vanuit heel Neder-
land, voor uiteenlopende 
verzamelgebieden. Een 

 bijzonder glas, een verguld zilveren ‘buitenkans’, 
een vroeg landschap dat al jaren op de wenslijst van 
het Mauritshuis stond.
 De aanvragen worden beoordeeld door het 
Bestuur en de Raad van Adviseurs van de Vereniging, 
vanuit hun expertise en kennis van wat al aanwezig is 
in de openbare collecties in Nederland. In de traditie 
van 130 jaar helpen verzamelen waarbij de resultaten 
uit het verleden vertrouwen geven voor de toekomst.
 Zo versterkt de Vereniging samen met de musea de 
Collectie Nederland. Dankzij haar leden en dankzij 
bijdrages van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de 
BankGiro Loterij, vanuit een grote betrokkenheid bij 
stedelijke, regionale of rijkscollecties. 
 Betrokkenheid die staat en valt met de zichtbaar-
heid van die collecties, als een vast punt waar je 
naar terug kunt gaan om wat er is verzameld telkens 
weer te kunnen zien en beter te kunnen leren  kennen. 
Cruciaal daarbij is het vertrouwen dat de musea de 
bij hen ondergebrachte kunstwerken ‘in trust’ houden 
en altijd beschouwen als een schat die behoort te 
worden bewaard en aan volgende generaties moet 
worden doorgegeven. En dat deze werken in geen 
geval beschouwd worden als een belegging van de 
plaatselijke of een andere overheid, zoals het geval 
lijkt te zijn in Detroit, waar de stad het plan opvatte 
topstukken uit het wereldvermaarde Detroit Institute 
of Arts te verkopen om met de opbrengst daarvan 
een deel van haar miljardenschuld af te lossen.
 De Vereniging helpt droomaankopen verwezenlij-
ken in de overtuiging dat deze deel gaan uitmaken 
van een samenhangende verzameling, aankopen die 
juist met het oog op de versterking van die samen-
hang worden gedaan. Zo verrijkt en verstevigt de 
Vereniging de openbare collecties voor nu en voor 
de toekomst. En zal zij, als dat nodig is, opkomen 
voor het bewaren, zichtbaar houden en doorgeven 
van die rijke collectie aan de volgende generatiess

Fusien Bijl de Vroe

Directeur van de Vereniging Rembrandt
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De Vereniging Rembrandt in beweging
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Nieuw in de Collectie 
Nederland

MIDDELEEUWSE KUNST

 14 Pre-Eyckiaanse schilderkunst van het 
allerhoogste niveau 

Drieluik met de balseming van Christus
onbekende meester (Brugge?), ca. 1410-20
MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN, ROTTERDAM

GLAS

 19 Venetiaans vakmanschap 

Drinkschaal en vaasje
Venetië of Nederlanden, 1550-1600
GEMEENTEMUSEUM, DEN HAAG

SCHILDERKUNST 16DE EN 17DE EEUW

 22 Monumentaal landschap op klein formaat

Berglandschap met de heilige Hieronymus
Paul Bril, 1592
MAURITSHUIS, DEN HAAG

ZILVER

 26 Euforie op Het Loo

Verguld zilveren kom en presenteerblad
Haagse zilversmid, 1680
PALEIS HET LOO, APELDOORN

MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST

 28 Terugblik op de Sovjet-Unie vol ironie

Let’s Go Girls
Ilja en Emilia Kabakov, 2012
VAN ABBEMUSEUM, EINDHOVEN

NIET-WESTERSE KUNST

 32 Afrikaanse symboliek in Berg en Dal

Offrandes de Couleurs: Blanc-Rouge-Noir
Abdoulaye Konaté, 2007
AFRIKAMUSEUM, BERG EN DAL

Achtergrond

 6 Het openbaar kunstbezit in gevaar?!
Coen Schimmelpenninck van der Oije
Het vertrouwen dat de kunst in onze  
musea veilig is staat onder druk, betoogt 
Coen Schimmelpenninck van der Oije.

 8 Daniël Franken: Genereus en  
bescheiden
Peter Hecht
In zijn lezing ter gelegenheid 
van de introductie van de KOG Vereniging 
Rembrandt Cirkel richt Peter Hecht de 
schijnwerper op een kunstliefhebber uit de 
beginjaren van deze twee organisaties.

 35 Boek in de maak – voegt u nog  
een stilleven toe?
In december lanceerde de 
Vereniging Rembrandt het 
project Boek in de maak van fellow Peter Hecht 
op haar website. Welk kunstwerk wilt u aan 
deze selectie toevoegen?

En verder

 13 Ogenblik: Een leesmoment
Prof. dr. Henk van Os 
Een bijna 80 jaar oude tekst van 
Frederik Schmidt-Degener blijkt 
nog altijd verrassend actueel.

  Kunstvragen
 12 Linda Hovius
 31 Diederik Mulder

 37 Gesteunde werken uitgelicht

Vereniging Rembrandt

 27 Uit het archief van de Vereniging Rembrandt

 36 Nieuws van de Vereniging

 42 Maak deel uit van kunst in Nederland

 43 Ondersteunde musea

P beeldhouwkunst

P fotografie

p glas

P keramiek

P kunstnijverheid

p middeleeuwse kunst

p moderne en hedendaagse kunst

p niet-westerse kunst

P prenten en tekeningen

p schilderkunst 16de en 17de eeuw

P schilderkunst 18de eeuw

P schilderkunst 19de eeuw

p zilver
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Versterken van 
de Collectie Nederland

Sinds haar oprichting in 1883  
heeft de Vereniging Rembrandt 
bijgedragen aan belangrijke kunst-
aankopen van meer dan 125 musea 
door het hele land. In dit nummer 
worden aanwinsten gepresenteerd 
van musea in Apeldoorn, Berg en 
Dal, Den Haag (2x), Eindhoven en 
Rotterdam.

Verzamelgebieden

De Vereniging Rembrandt steunt 
aankopen op uiteenlopende  
verzamelgebieden. Hieronder ziet u 
welke terreinen zijn versterkt met de 
in dit nummer besproken aankopen. 
U kunt heel concreet bijdragen aan 
de aankoop van kunstwerken in  
uw interessegebied. Voor meer 
informatie, zie p. 42.

In dit nummer
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De veronderstelling is dat de overheid 
zorgvuldig omgaat met haar kunst in 
musea. En als er kunst wordt weggedaan, 
dan bestaan daarvoor heldere richtlijnen. 
Daarnaast worden uitzonderlijke objecten 
van andere eigenaren beschermd, zoals 
kerkgenootschappen, fundaties, stichtingen 
en particulieren. En als zij van hun bezit 
af willen, dan gelden er beschermende 
bepalingen. In 1984 trad daartoe de Wet tot 
Behoud van Cultuurbezit in werking. Die 
maakt duidelijk hoe er moet worden om-
gegaan met voorwerpen, collecties (veel 
van hetzelfde) of ensembles (verschillende 
objecten) die ‘andere eigenaren’ hebben. 

 Criteria voor die bescherming zijn 
dat de voorwerpen onvervangbaar zijn, 
dat zij  onmisbaar zijn vanwege hun 
symbool func tie, hun schakelfunctie of 
hun ijkfunctie. Bij de Wet tot Behoud 
van Cultuurbezit hoort een lijst, waarop 
de voorwerpen, collecties en ensembles 
die bijzondere bescherming behoeven 
zijn omschreven. Als de eigenaar tot ver-
vreemding wil overgaan, moet eerst de 
overheid de kans krijgen dat object of  
die objecten voor het Nederlandse kunst-
bezit te behouden.

Het museale bezit van de overheid 
wordt als vaststaand beschouwd. Als 
musea voorwerpen van de hand willen 
doen, zijn zij moreel gehouden aan de 
Leidraad voor Afstoting voor Museale 
Objecten (LAMO) uit 1999, sindsdien als 
instrument voor zelfregulering aangevuld. 
Kernbegrippen zijn transparantie, ver-
antwoordelijkheid en zorgvuldigheid. 
Hoofdzaken zijn een aanmeldingsproce-
dure en een toetsing voor die werken, 
die van nationaal belang zijn en in ons 
publieke domein moeten blijven. Criteria 
uit de Wet tot Behoud van Cultuurbezit 

worden van toepassing verklaard op de 
LAMO. Of een voorgenomen erfgoedwet, 
najaar 2014, hierin verandering zal bren-
gen is nog onduidelijk.

Het is niet zeker dat een door de Wet 
tot Behoud van Cultuurbezit beschermd 
object kan worden aangekocht, of dat 
de LAMO bij afstoting door een  museum 
wordt gevolgd. Het bestuur van de 
Vereniging Rembrandt maakt zich als 
behoeder van het openbaar  kunstbezit 
daarom zorgen over de praktijk. Zij 
kijkt hierbij niet alleen naar wat er in 
Nederland gebeurt, maar volgt ook 
 buitenlandse ontwikkelingen op de voet. 
Het faillissement van de stad Detroit, de 
grootste stad van de Amerikaanse staat 
Michigan, is zonder twijfel een casus 
zonder vergelijk. Met het faillissement 
van de stad is nu ook de kerncollectie 
van het Detroit Institute of Arts – met 
meesterwerken van Van Gogh, Matisse, 
Breugel de Oude, Tintoretto en Picasso 
– in gevaar. Het is zeer verontrustend dat 
in Detroit stedelijk kunstbezit als een 
spaarpot van de stad wordt opgevat, in 
plaats van iets ‘to hold in trust for future 
generations’. Het beroep dat burgers 
via een petitie op Obama deden om tot 
een vorm van nationale bescherming te 
komen, lijkt niets te hebben uitgehaald. 

Nu het openbaar kunstbezit ook 
hier her en der in het land onder druk 
staat, loont het te onderzoeken hoe in 
Nederland kan worden gekomen tot een 
wettelijke bescherming van dat deel van 
de museale collecties dat om redenen van 
kwaliteit en betekenis onvervreemdbaar 
zou moeten zijns

Coen Schimmelpenninck van der Oije is 

 bestuurslid van de Vereniging Rembrandt

Schoolboys
Marlene Dumas
1986/87. Olieverf op doek, 160 x 200 cm
HUIDIGE VERBLIJFPLAATS ONBEKEND (voorheen 
 collectie MuseumGoudA)

 

In de zomer van 2011 deed de  verkoop 
van het schilderij Schoolboys van 
Marlene Dumas veel stof opwaaien.  
De directeur van het MuseumGoudA 
had zich bij de verkoop niet aan de 
Leidraad Afstoting Museale Objecten 
(LAMO) gehouden. Zonder overleg met 
collega-musea is dit werk, dat in 1986 
voor 18.000 gulden bij de Amsterdamse 
galerie van Paul Andriesse was gekocht, 
geveild. Een onbekende verzamelaar 
kocht het in Londen voor 1,2 miljoen 
euro. Tijdens de speciaal ingelaste 
 ledenvergadering van de Nederlandse 
Museumvereniging op 28 november 2011 
besloot een ruime meerderheid van de 
leden dat dit voorbeeld aantoonde dat 
het noodzakelijk is de afstotingsregels 
van de LAMO aan te scherpen.

Tijdens de afgelopen Rembrandtlezing stond de bescherming en
 ontwikkeling van het Nederlandse openbaar kunstbezit centraal.  
Het vertrouwen dat de kunst in onze musea veilig is, staat onder druk, 
zo luidde de conclusie.

Het openbaar kunstbezit in gevaar?!

COEN SCHIMMELPENNINCK VAN DER OIJE
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Compositie met twee lijnen
Piet Mondriaan
1931. Olieverf op doek, 107 x 107 cm
STEDELIJK MUSEUM, AMSTERDAM

Op initiatief van een aantal Hilversumse 
leden schonk het Nederlandsch Kunst-
verbond in 1932 Compositie met twee 
lijnen van Mondriaan aan de gemeente 
Hilversum. Vanaf 1951 had het Stedelijk 
Museum Amsterdam het werk in bruik-
leen van de gemeente. In 1987 besloot 
de gemeente Hilversum het schilderij te 
veilen om de renovatie van het cultureel 
centrum Gooilandtheater te financieren. 
Dit besluit veroorzaakte veel opschud-
ding, er werd gevreesd dat het doek 
naar het buitenland zou verdwijnen. 
Uiteindelijk verbood de rechter de ge-
meente het schilderij in de vrije verkoop 
te doen. De rechter interpreteerde het 
eigendomsrecht van de gemeente als 
een plicht om dergelijk erfgoed van 
nationaal belang te behouden en te be-
schermen. Het moest binnen Nederland 
blijven. Het schilderij is niet geveild maar 
met steun van de Vereniging Rembrandt 
voor 2,5 miljoen gulden in handen 
gekomen van het Stedelijk Museum 
Amsterdam. 

Sybille
Pablo Picasso
1921. Olieverf op doek, 61 x 46 cm
GEMEENTEMUSEUM, DEN HAAG

In 1989 presenteerde de  toenmalige 
directeur van het Haags Gemeente-
museum, Rudi Fuchs, zijn visie op de 
verbouwing en herinrichting van het 
museum. De depots waren overvol 
en Fuchs wilde naast afstoting ook de 
 collectie versterken met hoogwaardige 
eigentijdse kunstwerken. Helaas was het 
aankoopbudget van het museum niet 
toereikend en daarom vatte hij het plan 
op om twee schilderijen van Picasso af 
te stoten om een aankoopfonds stichten. 
In eerste instantie stuitte Fuchs’ idee 
op weinig verzet in de gemeente Den 
Haag, maar toen collega-musea van het 
plan hoorden, was de verontwaardiging 
groot. Daarop kwam het verzoek aan de 
minister om het Haagse raadsbesluit bij 
Koninklijk Besluit te vernietigen en zo 
geschiedde. De verkoop van het werk 
van Picasso was van de baan.

Landschap bij Aix met de Tour de César
Paul Cézanne
1895. Olieverf op doek, 73 x 113 cm
PARTICULIERE COLLECTIE (in bruikleen aan Museum 
Boijmans Van Beuningen, Rotterdam)

Landschap bij Aix met de Tour de César 
van Cézanne staat sinds 1985 op de lijst 
van de Wet tot Behoud Cultuurbezit 
en hing als bruikleen in het Museum 
Boijmans Van Beuningen. In  december 
1995 maakte de eigenaresse haar 
voornemen bekend om het werk van 
Cézanne te verkopen. De overheid en de 
eigenaresse gingen daarop in onderhan-
deling over een mogelijke aankoop door 
de Nederlandse staat. Voormalig staats-
secretaris Aad Nuis bood 6,5  miljoen 
gulden, een bedrag dat aanzienlijk lager 
was dan de vraagprijs. Uiteindelijk be-
paalde de rechtbank in Den Haag op 
14 januari 1998 de waarde op basis van 
de taxatierapporten van drie onafhanke-
lijke deskundigen op 14 miljoen gulden. 
Na de uitspraak zag Nuis af van het recht 
het doek te kopen. Dankzij bemiddeling 
van de Vereniging Rembrandt werd het 
werk door een Nederlandse particulier 
gekocht die het als bruikleen van de 
Stichting Willem van der Vorm in het 
museum terugbracht.

Het openbaar kunstbezit in gevaar?!



De KOG Vereniging 
Rembrandt Cirkel 
Vanuit een gemeenschappelijk 
verleden en een gedeeld belang 
voor de toekomst willen het 
Koninklijk Oudheidkundig 
Genootschap (KOG) en de 
Vereniging Rembrandt met elkaar 
samenwerken. Dit heeft geleid tot 
de oprichting van een nieuwe 
cirkel, de KOG Vereniging 
Rembrandt Cirkel. Doelstelling is 
het verwerven van fondsen ten 
behoeve van aankopen op het 
gebied van kunst en geschiedenis.

Voor nadere gegevens over  
de KOG Vereniging Rembrandt 
Cirkel, zie het reglement op  
www.verenigingrembrandt.nl 
(onder: voor de leden/
Rembrandtcirkels)
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Typen met één hand valt niet mee, boeken pakken 
en openen met één arm ook niet. Probeer het 
maar eens met de catalogus van alle schilderijen 
van het Rijksmuseum uit 1976, die ik wilde ge-
bruiken om te kijken welke werken nu precies in 
1898 door Daniël Franken aan het museum werden 
nagelaten. Maar toch, de moeite werd beloond, 
want een van de beste zogenaamde grauwtjes van 
Adriaen van de Venne in het Rijksmuseum is daar 
dankzij Franken, en dat werk heet en verbeeldt 
Ellenden-Eind. Tekst en voorstelling spreken voor 
zichzelf. Je moet de mensen zo lang mogelijk wat 
te lachen geven, vind ik – en dat lukte de oude 
Franken met behulp van de nog veel oudere  
Van de Venne in dit geval zelfs nog van gene zijde. 

De reden dat ik graag over Franken 
had willen spreken bij deze feestelijke 
bijeenkomst, is dat het KOG en de 
Vereniging Rembrandt beide alle 
reden hebben om deze voortreffelijke 
man samen te gedenken – ook al 
wilde de kunsthandelaar en naam-
genoot van Vincent Van Gogh, de uit 
Vincents brieven zo bekende oom 
Cent, niet met zijn neef bij zijn zwager 
Franken op bezoek, omdat deze, in 
Vincents woorden, met ‘een gemeen 
wijf’ samen woonde. Daniël Franken, 
hier te zien op een schilderij van de 
met hem bevriende Willy Martens, 
was dus kennelijk niet gehuwd, en 
zijn geliefde was een gewoon, in de 
ogen van oom Cent kennelijk zelfs 
meer dan gewoon, want ordinair 
mens. Je zou denken dat het de 

Ellenden-Eind
Adriaen van de Venne
1632. Olieverf op paneel, 34,8 x 49,8 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

PETER HECHT

Daniël Franken
 Genereus en bescheiden 

Ter gelegenheid van de introductie 
van de KOG Vereniging Rembrandt 
Cirkel vond er op 16 december 
2013 een lezing plaats in Amsterdam 
waarbij deze tekst van Peter Hecht 
werd voorgelezen over Daniël 
Franken, de gemeenschappelijke 
begunstiger van beide organisaties. 
Hecht had enkele dagen tevoren 
een ongeval gehad en kon daarom 
zelf niet aanwezig zijn. Wij wensen 
hem een voorspoedig herstel!
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Portret van Daniël 
Franken (1838-1898)
Willy Martens
1888. Olieverf op doek, 
93,5 x 122,5 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

jonge Vincent, die de vooroordelen 
van zijn oom niet deelde, niet zou 
hebben gestoord. Integendeel zelfs. 
En die schatrijke Franken, met een 
huis aan de Rue de Boulogne in Parijs, 
en later een villa in Le Vésinet, die 
als beroep ‘particulier’ opgaf, dat wil 
zeggen, dat van een onafhankelijke 
met eigen geld, en die al in 1871 
Holland achter zich had gelaten om 
in Parijs te gaan wonen, was dus 
een zwager van Vincents oom Cent. 
Vincents broer Theo kwam blijkens 
de brieven aan zijn verloofde Jo zo 
nu en dan bij hem aan huis, en at er 
zelfs in de week voordat Vincent een 
einde aan zijn leven maakte. 

Ik stel me zoiets graag voor: hoe 
de jonge kunsthandelaar Theo van 
Gogh, die in het dagelijks leven zijn 
armoedige appartementje moet 
delen met zijn schilderende broer, 
te gast is bij de miljonair Franken in 
Le Vésinet, en hoe hij daar, in zijn 
waarschijnlijk wat onwelriekende 
en goedkope pak, aanzit aan een 
maaltijd, die met zes of meer soorten 
zilveren bestek moet worden aange-
vat. En dan zit daar tegenover hem 
die aardige Franken, die in 1895 een 
ton schonk aan de toen twaalfjarige 
Vereniging Rembrandt, zodat het 
met die Vereniging toch nog eens wat 
zou kunnen worden, want van die 
paar honderd leden die vijf gulden 
elk betaalden zou het hoe dan ook 
niet komen. 

Die ton van Franken, ruim twintig 
jaar bewaard en inmiddels tot 
130.000 gulden aangegroeid, werd  
in 1907 gebruikt om de Staat der 
Nederlanden te bewegen Het melk-
meisje en enkele andere schilderijen 
van de familie Six te kopen. De Ver-
eniging legde er nog eens 70.000 
gulden bij, en de daarmee verzamelde 
twee ton was destijds het lokaas, dat 
de Staat bewoog daar op zijn beurt 

550.000 gulden aan toe te voegen. 
Zoiets was nog niet eerder vertoond 
– de Staat die verleid werd geld voor 
de aankoop van een kunstwerk te 
voteren. En wie dat ooit zonde van 
het geld vond, zou tegenwoordig 
waarschijnlijk heel tevreden zijn dat 
de Vermeers in rijkseigendom inmid-
dels voor dergelijke bedragen en nog 
wel meer worden verhuurd om de 
staat bij de exploitatie van zijn musea 
te helpen. Ik denk trouwens niet dat 
een man als Franken daar een voor-
stander van zou zijn geweest, maar 
die aankoop van de Vermeer had 
hem zeker plezier gedaan.

Franken had namelijk het in 1895 
nog grotendeels bewaarde kunst-
bezit van de familie Six in gedachten, 
toen hij zijn 100.000 gulden aan de 
Vereniging schonk, en hij voorzag 
toen al, dat daaruit binnen afzien-
bare tijd zou worden gaan verkocht. 
En na Het melkmeisje in 1907, volgde 
in 1921 inderdaad Het straatje van 
Vermeer, door Deterding van de 
 familie Six voor het Rijksmuseum 
verworven, en in 1928 kwam de 

grote veiling met het leeuwendeel 
van de overige kunst van de familie 
Six – al hield zij gelukkig altijd vast 
aan haar familieportretten, waaronder 
het fameuze portret dat Rembrandt 
schilderde van burgemeester Jan 
– een portret, waarvoor de voorge-
stelde aan de schilder een schuld van 
duizend gulden kwijtschold, om ver-
volgens de schuldbrief van Rembrandt 
voor de rest van het geleende kapitaal 
door te verkopen en zo het faillisse-
ment van Rembrandt in te leiden.

Mooi en leerzaam aan de houding 
van Franken rond de dreigende 
 verkoop van het oude bezit van de 
familie Six was, dat hij zich daar al-
leen maar zorgen over maakte en 
beducht was dat de Nederlandse 
musea, lees vooral: het Rijksmuseum, 
niet in staat zouden zijn adequaat te 
reageren als het eenmaal zover was. 
Een oordeel over de gevreesde ver-
koop als zodanig had hij niet. Sterker 
nog, hij meende dat men de grote lui 
ook niet moet benaderen alsof zij 
hun bezit onrechtmatig hebben ver-
kregen en ze moet voorhouden dat 

Zoiets was nog  
niet eerder 
vertoond – de  
Staat die verleid 
werd geld voor  
de aankoop van 
een kunstwerk te 
voteren 
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zij hun rijkdom nu maar weer eens 
moeten afstaan. Zoiets zou alleen 
maar averechts werken. In een ver-
gelijkbaar geval schreef hij dan ook 
heel aardig: ‘wat die lui die miljoenen 
hebben, moveert om te verkoopen, 
begrijp ik niet’, maar hij meende óók 
dat zoiets hún zaak was, en trok 
 vervolgens zelf zijn portemonnee. 
Wat je noemt een chique man.

Hij deed dat trouwens allemaal 
zonder de minste zucht naar roem of 
naamsbekendheid, zoals de kunstge-
leerde Six in 1898 in zijn in memoriam 
schreef: ‘niemand was meer dan 
Franken afkeerig van reclame, [die] 
liefst in ’t verborgene deed hij wat 
zijne hand te doen vond, zonder zijn 
naam erin te mengen.’ Deze beschei-
denheid bleek ook bij zijn grote gift 
van 100.000 gulden aan de Vereniging 
Rembrandt, waaraan als conditie was 
verbonden, dat niemand te weten zou 
komen wie de gulle gever was.

De toenmalige voorzitter van de 
Vereniging, de heer Ankersmit, moest 
zich echter helaas al vrijwel meteen 

na ontvangst van de overschrijving 
excuseren, want deze discretie bleek 
te veel gevraagd, en de media waren 
ook toen al media. Binnen enkele 
dagen stond Frankens schenking met 
naam en toenaam in de krant. Toen 
de geblameerde Ankersmit hierover 
met Franken contact opnam en zei 
het lek te zullen zoeken en meer van 
dat soort stoers, liet Franken hem 
weten dat hij vooral niets moest 
doen. Zwijgen moest hij, precies 
zoals hem van meet af aan was ge-
vraagd. Franken was dus niet alleen 
een bescheiden, maar ook een 
 bijzonder verstandig man. En aan zo 
iemand valt voor de media niets te 
beleven, dus werd het ook al snel 
weer stil.

Datzelfde zwijgzame verstand gaf 
Franken in, dat geld niet alleen kon 

worden gebruikt voor het eigen ple-
zier, maar ook ‘ten bate van de kunst 
en ten nutte van stad en vaderland’, 
zoals hij de door hem gefinancierde 
aankoop van de historische galerij 
van De Vos voor het Rijksmuseum 
rechtvaardigde. Ook dát was een mooi 
gebaar, goed voor de nog levende 
kunstenaars die eraan hadden mee-
gewerkt en aardig naar de oorspron-
kelijke opdrachtgever toe, zelfs als 
wij nu niet meer veel kunnen beleven 
aan die wat malle reeks taferelen uit 
de vaderlandse geschiedenis, die op 
een enkele uitzondering na het depot 
wel nooit meer zullen verlaten.

En in 1868 had Franken 10.000 
 gulden beschikbaar gesteld als bij-
drage in de kosten om te komen tot 
een Nationaal Museum voor Kunst 
en Nijverheid, waar de toen al aan-
zienlijke verzamelingen van het in 
1858 opgerichte KOG in zouden kun-
nen worden ondergebracht. Zijn 
voorbeeld voor dat beoogde museum 
was een soort Germanisches National-
museum, zoals dat kort tevoren in 
Neurenberg was gerealiseerd, of ook 
een Hollands V & A – en hij hoopte 
destijds, dat  anderen zijn 10.000 
 gulden zouden aanvullen tot 40.000, 
zodat er al snel een stevig begin met 
de bouw en  inrichting van deze 
nieuwe voorziening zou kunnen 
 worden gemaakt. Deze poging mis-
lukte op welhaast Arnhemse wijze 
(want zo’n historisch museum, dat 
wil nog steeds niet zo goed lukken), 
en zij werd ook het begin van zo’n 
typisch Hollandse klucht, die pas 
negen jaar later haar fatale ontkno-
ping beleefde, toen het zogenaamd 
Amsterdamsch Museum in het voor-
malig Oudemannenhuis van de stad 
na een openstelling van vier maanden 
alweer moest worden gesloten.  

Intussen was in 1873 zelfs al over-
wogen het KOG op te heffen en zijn 

Het melkmeisje
Johannes Vermeer
ca. 1660. Olieverf op doek, 
45,5 x 41 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

‘wat die lui die 
miljoenen hebben, 
moveert om te 
verkoopen, begrijp 
ik niet’
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verzamelingen aan de stad Amsterdam 
over te dragen, en had Franken een 
mismoedige brochure geschreven 
onder de fraaie titel De stem eens 
roependen in de woestijn – waarin hij 
onder andere stelde dat kunst een 
volkszaak is of in elk geval zou moeten 
wezen. Maar het was óók de tijd van 
Victor de Stuers’ Holland op zijn smalst 
– en het was het harde werk van 
zulke mannen, van mannen zoals 
Franken en De Stuers, dat andere 
particulieren en zelfs de overheid 
destijds bewoog toch ook een deel 
van hun in de 19de eeuw op zo grote 
schaal verdiende geld aan de be-
vordering van kunst en kennis uit te 
geven.

Was ik nu in staat geweest dit 
 verhaal te voltooien, ik zou nog wat 
hebben stilgestaan bij Frankens be-
langrijke legaten aan het KOG en aan 

het Rijksmuseum, en bij de destijds 
 moderne wetenschappelijke interesse 
die daaruit spreekt. Franken gaf veel 
materiaal en geld aan de Atlas van 
zeden en gewoonten van het KOG, hij 
deed een geweldige schenking van 
zeldzame boeken aan de bibliotheek, 
en steunde ook al vanaf de jaren 
 zeventig de opbouw van een toen 
bepaald moderne fotodocumentatie. 
Zijn schilderijen liet Franken na aan 
het Rijksmuseum, en het hart van  
die verzameling, die voor het overige 
nauwelijks een verzameling kan wor-
den genoemd, wordt gevormd door 
een groep werken van Adriaen van 
de Venne, een kunstenaar voor wie 
Franken een bijzondere belangstelling 
had ontwikkeld en over wie hij in 
1878 ook een eerste serieuze studie 
publiceerde. Hiervoor is het in Den 
Haag ontstane grauwtje met het op-
schrift Ellenden-Eind uit de nalaten-
schap van Franken afgebeeld, maar 
ik wil u ook De haven van Middelburg 
niet onthouden, een veel zeldzamer 
en meer kostbaar type Van de Venne 

uit zijn Zeeuwse tijd. Franken had als 
een van de eersten oog voor het be-
lang van die nog altijd onvoldoende 
bestudeerde en begrepen kunstenaar, 
die niet alleen schilderde, maar die 
ook Cats heeft helpen illustreren en 
bovendien als schrijver en taalkun-
stenaar niet onder deed voor de 
minstens even krankzinnige Piet 
Grijs. 

Afgezien van zijn schilderijen en 
schilderijtjes van Van de Venne, had 
Franken nog wat aardige 17de-eeuwse 
kleinigheden, van schilders zoals 
Pieter Quast of Egbert van der Poel, 
en verder vooral werk van tijdgenoten 
die hij persoonlijk kende, zoals Allebé 
en Rochussen. Een deel van die spul-
len was niet zo best, zoals bijvoor-
beeld het werk van de als schilder 
 terecht vergeten Mouilleron, en 
Theo van Gogh, die zelf handelde in 
Monet en hoopte dat ook Degas  
nog eens bij hem zou exposeren toen 
hij zijn eigen zaak begon, gruwde er 
waarschijnlijk van. Na een bezoek 
aan Franken in Vésinet schreef hij aan 

De haven van Middelburg
Adriaen van de Venne
1615. Olieverf op paneel, 63,2 x 131,6 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Hij stelde dat 
kunst een 
volkszaak is of  
in elk geval zou 
moeten wezen



zijn verloofde Jo dat hij bij Franken 
de schildersvrouwen Martens en 
Mouilleron had getroffen, net als de 
kunstenaars Stam en Nibbrig, die 
‘allen ook bleven eeten; daar aan 
huis [d.w.z. bij Franken] komen niet 
dan menschen die aan de kunst  
an[n]ex zijn maar niet één werkelijk 
artist. […] Mr Franken is het hoofd 
van den kring & en hem mag ik meer 
dan zijne habitués’.

Franken en de betere eigentijdse 
kunst, dat ging dus blijkbaar niet.  
En toch: bij hem vinden we vier van 
de Haagse stadsgezichten, die Vincent 
van Gogh als beginnend kunstenaar 
in 1882 in opdracht van oom Cent 
had getekend voor fl. 2,50 per blad. 
Oom Cent had vermoedelijk gehoopt 
op tekeningen voor toeristen met een 
zwak voor topografie – op bladen 
met het Binnenhof, het Lange 
Voorhout, en meer van dat soort 
zaken. Vincent leverde daarentegen 
grote bladen met Haagse volkstuintjes 
en de Gasfabriek. Wat karakteristiek 
was en karakter had was voor hem 
de moeite waard, niet de plaatjes die 

iedereen met een reisgids in de hand 
als souvenir zou willen kopen. 

Maar uitgerekend Franken kocht 
nu onder andere de tekening van  
de Gasfabriek, en juist dat blad werd 
als één van de mooiste vroege teke-
ningen van Van Gogh in 1980 voor 
90.000 gulden met steun van de 
Vereniging Rembrandt uit bezit van 
de erven Bremmer voor het Van Gogh 
Museum verworven. En terecht. Ik 
was ontroerd, toen ik dat ontdekte 
– omdat het iets laat zien van de 
 onzichtbare verbinding die de gene-
reuze en bescheiden Franken, een 
van de oprichters van de Vereniging 
Rembrandt en een van de belangrijk-
ste leden uit de begintijd van het 
KOG, onderhield met een van de 
beste kunstenaars ooit – zelfs al zijn 
ze elkaar gepasseerd als schepen in 
de nacht. Ook zoiets is geschiedenis, 
en misschien wel geschiedenis op 
zijn mooists

Peter Hecht is hoogleraar Kunstgeschiedenis 

aan de Universiteit Utrecht en bekleedt het 

Vereniging Rembrandt-fellowship

Gasfabriek
Vincent van Gogh
1882. Potlood, pen en penseel, 
23,8 x 33,8 cm
VAN GOGH MUSEUM, AMSTERDAM

Kunstvragen 

Linda Hovius (1961) 
Partner bij Aberkyn; Adviseur van de Vereniging Rembrandt  
sinds 2012

Wat is uw eerste kennismaking met 
kunst?
‘Dat was bij mijn ouders. Met name 
mijn vader was een groot kunst- en 
antiekliefhebber, dus we gingen overal 
musea en kerken in, en als er veilingen 
waren gingen we naar kijkdagen. Als 
kind vond ik alles interessant en mooi, 
ook door de verhalen eromheen.’
 
Herinnert u zich nog uw eerste 
kunstreproductie?
‘Bij ons thuis hingen Titus van Rembrandt 

en een kinderkopje van Frans Hals aan de wand. Geen posters, 
maar geschilderde kopieën van Jan van der Linde junior, een 
portretschilder uit de eerste helft van de 20ste eeuw die ook 
17de-eeuwse schilderijen kopieerde.’

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Toen ik net studeerde heb ik mezelf twee Japanse prenten van 
Hiroshige cadeau gedaan van geld dat ik met een bijbaantje had 
verdiend.’

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Dat zijn er een heleboel. In de tijd dat ik stage liep bij het 
Metropolitan Museum in New York vond ik het altijd heerlijk 
om naar The Cloisters te gaan. Niet eens zozeer vanwege de 
kunst, maar vooral vanwege de locatie en het gebouw – even 
de drukte van de stad achter me laten. Een ander museum waar 
ik graag kom is het Hortamuseum in Brussel, dat vind ik heel 
fascinerend als Gesamtkunstwerk.’

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen 
steunen?
‘Ik ben lid van de Raad van Toezicht van het Frans Hals Museum 
en zou iedere aankoop op het gebied van oude kunst voor deze 
verzameling willen steunen, het liefst een mooi portret.’
 
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?
‘Uit mijn ouderlijk huis heb ik een vroeg-19de-eeuws portretje, 
Engelse school, dat altijd een raadsel is gebleven. Het lijkt sterk 
op het zelfportret van Turner in Tate Britain, zowel de man als 
de stijl waarin het is geschilderd. Het is een klein paneeltje, niet 
heel kostbaar, maar wel één waaraan ik veel herinneringen heb. 
In welk museum dat het beste zou passen is iets waar ik nog 
over zou moeten nadenken.’ .

INTERVIEW
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PROF. DR. H.W. VAN OS

OGENBLIK

Een leesmoment

Zo’n moment had ik onlangs, toen ik  
een tekst las van de door mij bewonderde 
voormalige hoofddirecteur van het 
Rijksmuseum Frederik Schmidt-Degener. 

In 1935 had hij het initiatief genomen om 
het vijftigjarig jubileum van het Rijks-
museum te vieren met een Rembrandt-
tentoonstelling. De catalogus begint met 
een tekst, waarmee hij het jarige museum 
viert. Aan het eind ervan spreekt hij  
zijn erkentelijkheid uit jegens onze 
Vereniging Rembrandt eindigend met de 
zin: ‘De Dankbaarheid kan haar, met een 
gerust geweten, den palm toereiken’.

Maar dan komt er een alinea, die het 
waard is om in zijn geheel geciteerd te 
worden. Hier wordt zo’n tachtig jaar ge-
leden op een indrukwekkende manier 
precies hetzelfde spanningsveld beschre-
ven, waarin het Rijksmuseum zich ook nu 
bevindt. En Schmidt-Degener weet dan 
al, dat je niet het nationale moet uitspe-
len tegen het overkoepelende, zoals dat 
ook nu weer hier en daar gebeurt. Elke 
directeur van het Rijks kreeg vroeger of 
later met die problematiek te maken.

Dat kon heel persoonlijk worden. Ik 
weet nog goed hoe ik door verheven  
intellectuelen als vuige nationalist werd 
neergezet, toen ik het Rijksmuseum de 
‘nationale schatkamer’ noemde. Anderen, 
meer laag-bij-de-grondse types, hadden 
zich publiekelijk afgevraagd of zo’n inter-
nationaal opererende Italiëganger wel 
thuishoort in ‘ons Rijksmuseum’. Het is 
met het museum niet of-of, maar en-en. 
Het Rijks is er ook niet voor deze of gene 
doelgroep. Het is er voor iedereen. Dat is 
nu juist wat Wim Pijbes en zijn mensen 
met het nieuwe Rijksmuseum voor onze 
tijd overtuigend zichtbaar maken. 

Ik laat verder Schmidt-Degener aan  
het woord:
‘De hedendaagsche tijd brengt zeldzaam 
snel heilig-oude opvattingen aan het 
wankelen. Te midden van een drang 
naar Europeesche saamhorigheid ont-
stonden onverwacht nationalismen, 
wier gezonde zelfzucht geen plaats 
schijnt te laten voor verdere idealen.  
De sympathieën van den Hollander – en 
daarover verbazen wij ons niet – gaan in 
beide richtingen: wij beseffen even diep 
den zegen van een krachtig nationaal 
bewustzijn als de ondeelbaarheid van 
Europa’s cultuur. Tegenstelling die een 
mogelijke eenheid verbergt? Zie naar 
het Rijksmuseum en het lijkt alsof het 
die eenheid belichaamt. Want het 
Rijksmuseum is een groot tweeledig 
symbool: het verheerlijkt een van eigen 
wil doordrongen volksbestaan – tegelijk 
toont het de hoogste uitingen van ons 
geestesleven als onmisbaar deel der 
Europeesche beschaving.’ 

Frederik Schmidt-Degener was directeur 
van het Rijksmuseum van 1921 tot aan 
zijn dood in 1941. Hier is hij afgebeeld op 
een van de eerste afleveringen van het 
Polygoonjournaal met geluid, toen hij het 
publiek opwekte de eerdere Rembrandt-
tentoonstelling van 1932 te bezoekens

Foto @
 A

rjan Bronkhorst

Voor Wim Pijbes

Tot nu toe ging deze column over momenten 
waarop je bedenkt welke betekenis kunst-
werken hebben of krijgen voor mij en voor 
anderen. Vandaar dat deze rubriek Ogenblik 
is genoemd. Zo zou je in een literair tijdschrift 
een column onder de titel Leesmoment  
kunnen hebben met teksten van vroeger, die 
opeens iets wezenlijks voor jou verhelderen. 
Zowel bij ‘ogenblikken’ als bij ‘leesmomenten’ 
gaat het dan om verrast worden door de  
actualiteit van iets uit het verleden. Het moet 
zo zijn, dat wij Groningers zouden zeggen: 
‘De bek viel me oop’n’



 Een nieuw idee voor een ten-
toonstelling betekent voor een 
conservator vaak het maken van 

lange lijsten. Op zoek naar objecten 
blader je in boeken, kijk je op internet, 
graaf je in je geheugen en praat je met 
collegae en handelaren. Langzaam 
vormt zich in je geest en op papier een 
gedroomde expositie. De basis bestaat 
vrijwel altijd uit werken van musea. 
Daarnaast probeer je artefacten te 
achterhalen die maar weinigen hebben 
gezien omdat ze in een particuliere 
verzameling of in een vergeten kerk 
hangen. Een waar geluksgevoel kan in 
je oprijzen wanneer je iets traceert dat 
slechts bekend is van een vage zwart-
wit foto uit een oude veilingcatalogus 
en dat tot dan toe in publicaties altijd 
vergezeld ging van het bijschrift ‘ver-
blijfplaats onbekend’. Nog mooier is 
het als je een belangrijk werk vindt 
dat nog nooit in de literatuur is ge-
noemd. Dat laatste gebeurt als wij 
bezig zijn met het onderzoek voor de 
tentoonstelling De weg naar Van Eyck in 
Museum Boijmans Van Beuningen.

Samen met Stephan Kemperdick, 
conservator van de Gemäldegalerie in 
Berlijn, ben ik enkele jaren daarvoor 
begonnen met het uitwerken van de 
plannen voor deze tentoonstelling 
over de inspiratiebronnen van Jan van 
Eyck. De kunstenaar is een van de 
grote revolutionairen van de schilder-
kunst. Het altaarstuk Het Lam Gods in 
de Gentse Sint Baafskathedraal, dat 
hij samen met zijn mysterieuze broer 
Hubert maakte, lijkt wel een ufo die 
uit het niets in 1432 de kunstgeschie-
denis binnenvliegt. De fundamentele 
vernieuwing van Van Eyck is de over-
tuigende weergave van het licht en de 
effecten ervan op de zichtbare wereld. 
In zijn schilderijen lijkt er werkelijk 
licht te vallen op de figuren, de ob-
jecten en de omgeving; licht dat het 
uiterlijk, de helderheid en de kleuren 
beïnvloedt zodat een naturalistische 
stofuitdrukking mogelijk wordt. Bij 
de kunstenaars vóór hem zoek je tever-
geefs naar slagschaduwen of de kleine 
fonkellichtjes in een oog. Misschien 
het meest tot de verbeelding sprekend, 
is de manier waarop Van Eyck goud 
weergaf. Met verschillende kleuren 
schilderde hij de optische illusie van 
het kostbare metaal, de grillige glans, 
het spel van weerspiegeling, terwijl 
zijn voorgangers steevast hun toevlucht 
namen tot echt bladgoud. 

De tentoonstelling wil aan één kant 
de grote vernieuwing van Van Eyck 
zichtbaar maken, maar aan de andere 
kant ook tonen hoe zijn kunst geworteld 
was in de artistieke tradities van zijn tijd. 

Op de expositie zullen schilderijen, 
tekeningen, miniaturen, beelden en 
edelsmeedwerk te zien zijn uit een 
gebied dat nu wordt gevormd door 

Nederland, België, westelijk Duitsland 
en Noord-Frankrijk. In de tijd van 
Van Eyck bestonden de huidige lands-
grenzen nog niet en de kunstwerken 
laten zien dat er sprake was van een 
constante uitwisseling van artistieke 
ideeën in de genoemde gebieden.

SCHAMELE RESTEN VAN EEN 

OVERWELDIGENDE SCHILDERKUNST

Maar uiteraard willen wij het liefste 
schilderijen uit de Noordelijke en 
Zuidelijke Nederlanden, waar Van 
Eyck actief was. Uit dit gebied zijn 
tegenwoordig slechts rond de dertig 
schilderijen bekend die vóór 1430 zijn 
gemaakt. Het zijn de schamele resten 
van een schilderkunst, die door de 
voorliefde voor bladgoud, kostbare 
pigmenten en een verfijnde uitvoering 
overweldigend moet zijn geweest, 
maar waarvan door beeldenstormen, 
oorlogen, branden, smaakverandering 
en domme nonchalance vrijwel niets 
bewaard bleef. De zeldzaamheid van 
deze vroegste schilderkunst van de 
Nederlanden maakt de ontdekking 
van een onbekend schilderij tot een 
gebeurtenis, zeker als het grote artis-
tieke waarde heeft.

Als wij al volop met de voorberei-
dingen van de expositie bezig zijn, 
herinnert Stephan zich ooit een e-mail 
te hebben gekregen van de Münchense 
kunsthandelaar Sascha Mehring met 
een foto van een drieluik. Het bevindt 
zich bij een Italiaanse familie en heet 
van de hand van Conrad von Soest 
te zijn, een van de belangrijkste 
meesters van de Duitse schilderkunst 
rond 1400. Die toeschrijving klopt 
niet, maar van wie het dan wel is of 
waar het gemaakt werd, is niet direct 

VERZAMELGEBIED GESTEUND    MIDDELEEUWSE KUNST
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Pre-Eyckiaanse schilderkunst 
van het allerhoogste niveau
Zeldzaam drieluik krijgt definitieve plek in Museum Boijmans Van Beuningen

‘Gar nicht schlecht, oder?’, zei Stephan Kemperdick,
conservator van de Gemäldegalerie in Berlijn, toen 
hij en Friso Lammertse oog in oog kwamen te 
staan met een drieluik uit particulier bezit dat ze 
alleen van een matige foto kenden. Zij ontdekten 
dit zeldzame drieluik tijdens de voorbereidingen 
van de tentoonstelling De weg naar Van Eyck, die 
van oktober 2012 tot februari 2013 in Museum 
Boijmans Van Beuningen was te zien. Het vormde 
een van de hoogtepunten op de expositie. Kort 
daarna slaagde het Rotterdamse museum erin het 
voor zijn verzameling te verwerven. 

Drieluik met de 
balseming van het  
lijk van Christus, met 
op de zijluiken de 
heilige Antonius en 
Johannes de Doper
Detail middenpaneel





te zeggen. Op basis van de niet al te 
goede afbeelding denken wij beiden 
dat het mogelijk Frans is. Wij leggen 
contact met de handelaar, die ervoor 
zorgt dat het triptiekje naar München 
komt. Met Stephan en zijn  medewerker 
Katrin Dyballa reis ik af naar de Beierse 
hoofdstad om het werk voor het eerst 
in het echt te zien. Op het moment 
dat de handelaar het uit het kistje tilt 
en de zijluiken openvouwt, kijken wij 
elkaar aan en zegt Stephan: ‘Gar nicht 
schlecht, oder?’ Het blijkt nog mooier 
dan we afgaande op de foto’s hadden 
gedacht.

Op het middenluik is de balseming 
van Christus te zien, een onderwerp 
dat vrijwel nooit werd afgebeeld. 
Johannes de Evangelist ondersteunt 
Maria, die haar zoon beweent. Om hen 
heen zijn de andere Maria’s aan het 
treuren en op de voorgrond smeren 
enkele mannen met spatels zalf op het 
dode lichaam. Op het linkerluik zit de 
heilige Antonius in een elegant gotisch 
gebouwtje, op het rechterluik is in een 
vergelijkbare architectuur Johannes de 
Doper afgebeeld.

NEDERLANDSE OORSPRONG?

Als wij met de speciaal meegenomen 
infraroodapparatuur naar de panelen 
kijken, blijkt er helaas geen onderte-
kening zichtbaar te zijn. Dat is vooral 
jammer omdat de figuren een opmer-
kelijke overeenkomst vertonen met 
een tekening van de heilige Christoffel 
in het museum in Dessau, en wij had-
den gehoopt in de ondertekening 
nog meer gelijkenissen te kunnen 
vinden. De tekening is mogelijk uit de 
Nederlanden en daarmee een eerste 
aanwijzing dat het drieluik daar wel-
licht ook vandaan komt. Bruikleen 
van het triptiek aan de tentoonstelling 
is volgens de kunsthandelaar geen 
enkel probleem. Aan het einde van 
de ontmoeting vraag ik of het ook te 

koop is. Daarvoor moet hij met de 
eigenaren overleggen, laat hij weten, 
maar hij maakt vast duidelijk dat 
als het antwoord positief is het om 
‘Millionen’ zal gaan. 

Enkele maanden voor de opening 
van de tentoonstelling, terwijl wij 
bezig zijn met de laatste teksten voor 
de catalogus, belt Stephan op met de 
mededeling dat hij de oplossing heeft. 
In een getijdenboek in de bibliotheek 
van Rouen is een afbeelding van 
Johannes de Doper die als twee drup-
pels water lijkt op dezelfde heilige  
op het drieluik: een vergelijkbare  
elegante houding, dezelfde dunne, 
langgerekte benen, voeten en tenen. 
Het gebedenboek is vervaardigd in 
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Heilige Christoffel
Zuidelijke Nederlanden (Brugge ?)
ca. 1415-1420. Pen in grijs-zwart en penseel in 
blauw, 19,5 x 14,7 cm (voorstelling uitgesneden)
GRAPHISCHE SAMMLUNG ANHALTISCHE 

GEMALDEGALERIE, DESSAU 

Johannes de Doper 
Brugge
ca. 1410-1415. Pagina uit een getijdenboek
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, ROUEN



Brugge rond 1410-1415 en het schilde-
rij moet wel rond dezelfde tijd in de 
Zuidelijke Nederlanden zijn gemaakt 
– gezien de grote gelijkenis mogelijk 
zelfs in dezelfde plaats. Dat betekent 
dus de stad waar Jan van Eyck het 
be langrijkste deel van zijn loopbaan 
werk zaam was. Het waren werken 
zoals dit drieluik, die de schilder daar 
moet hebben gezien toen hij er in 1425 
aankwam.

NORFOLKTRIPTIEK

Door de identificatie vormt het trip-
tiek een van de sleutelstukken van de 
expositie. De wens om het voor het 
museum te verwerven wordt alleen 
maar groter. Museum Boijmans Van 

Beuningen kan als enige instelling in 
Nederland een overzicht geven van 
de 15de-eeuwse Zuid-Nederlandse 
schilderkunst, met werken van Jan 
van Eyck, Dirk Bouts, Hans Memling 
en Jheronimus Bosch. Uit de tijd 
rond 1415 bezit het al het zogenaamde 
Norfolktriptiek, dat in Luik of 
Maastricht werd vervaardigd. Het 
is een van de parels van de collectie. 
Wat zou het mooi zijn om er nog 
een tweede meesterwerk uit dezelfde 
periode aan toe te kunnen voegen. 
Hiermee zou het museum de pre-
Eyckiaanse schilderkunst, ook inter-
nationaal gezien, op het allerhoogste 
niveau kunnen tonen. Het schilderij 
zal reliëf geven aan de bijzondere 
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Drieluik met de balseming van het lijk 
van Christus, met op de zijluiken de  
heilige Antonius en Johannes de Doper
Zuidelijke Nederlanden, mogelijk Brugge 
ca. 1410-1420. Eikenhout, 31 x 31,9 cm 
(middenpaneel), 31 x 12,8 cm (zijluiken)
Bijdrage: € 600.000
MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN, 

ROTTERDAM

Drieluik met de balseming van het lijk van 
Christus is verworven met steun van de 
Vereniging Rembrandt, het Mondriaan Fonds, 
het Prins Bernhard Cultuurfonds (Breeman 
Talle Fonds), het VSBfonds, het SNS REAAL 
Fonds, de BankGiro Loterij en de Stichting 
Museum Boijmans Van Beuningen



ontwikkelingen die in de eerste helft 
van de 15de eeuw in de Nederlanden 
plaatsvonden. Het verband met Jan 
van Eycks Drie Maria’s aan het graf in 
het Rotterdamse museum is er zelfs 
tot in kleine details. De hagedissen, 
een symbool van wederopstanding, 
 hebben op het drieluik veel weg van 
lieve draakjes. Bij Van Eyck is het dier 
een uiterst realistisch reptiel geworden.

Stephan Kemperdick laat de po-
ging tot aankoop aan ons museum. 
Hij ziet geen kans dat de Gemälde-
galerie het gevraagde bedrag op dit 
moment bij elkaar kan krijgen. Maar 

kan onze instelling het wel? Peter 
Hecht, bestuurslid van de Vereniging 
Rembrandt, geeft ons direct goede 
moed. Bijna nog voordat wij het over 
een mogelijke aankoop hebben gehad, 
laat hij weten dat wij een aanvraag 
moeten doen. De royale bijdrage die 
de Vereniging geeft is van essentieel 
belang. Niet alleen als eerste stap om 
het geld bij elkaar te krijgen, maar ook 
als een keurmerk van de allerhoogste 
graad voor de andere fondsen bij wie 
wij om steun vragen. Toezeggingen 
komen van het Mondriaan Fonds, het 
Prins Bernhard Cultuurfonds, het 

SNS Reaal Fonds, het VSBfonds, de 
BankGiro Loterij en onze eigen 
Stichting Museum Boijmans Van 
Beuningen. Als onze directeur Sjarel 
Ex tot twee keer toe een fors bedrag 
van de vraagprijs weet af te pingelen, 
kan de koop worden gesloten. Binnen 
enkele maanden nadat het drieluik 
op de tentoonstelling voor het eerst 
is  gepresenteerd, kan het als nummer 
3723 in het inventarisboek van het 
 museum worden bijgeschrevens

Friso Lammertse

Conservator oude schilder- en beeldhouwkunst

Het Norfolktriptiek
Maastricht of Luik
ca. 1410-20. Paneel, 
33,1 x 65,3 cm (inclusief 
oorspronkelijke lijst)
MUSEUM BOIJMANS 

VAN BEUNINGEN, 

ROTTERDAM
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Details: een van de 
hagedissen op het Drieluik 

met de balseming van het 

lijk van Christus (links) en 
de hagedis linksonder op 
Drie Maria’s aan het graf 
van Jan van Eyck (rechts)

Drie Maria’s 
aan het graf
Jan van Eyck
1425-35. Paneel,  
71,5 x 90 cm
MUSEUM BOIJMANS 

VAN BEUNINGEN, 

ROTTERDAM



In december 2012 heeft het Gemeentemuseum 
Den Haag haar belangrijke glascollectie 
kunnen uitbreiden met twee bijzondere glazen. 
De drinkschaal en het vaasje zijn vervaardigd 
in een van de meest geraffineerde versierings-
technieken van glas, waarbij rechte en spiraal-
vormig gewonden witte draden met elkaar zijn 
versmolten en tot een voorwerp zijn geblazen. 
Van oudsher wordt dit filigraanglas genoemd. 
Beide voorwerpen illustreren bij uitstek het 
hoge niveau van vakmanschap dat Venetiaanse 
glasblazers in de 16de eeuw hebben bereikt. 
Filigraanglas van deze verfijning is nauwelijks 
aanwezig in Nederlandse openbare verza-
melingen. De glazen vormen een onmisbare 
aanvulling op de collectie oud en modern 
filigraanglas van het museum. 

 Een drinkschaal op hoge voet wordt ook wel 
tazza genoemd. Tazza’s werden daadwerkelijk 
gebruikt: op Italiaanse schilderingen is te zien 

hoe men er ondanks de geringe diepte van de wijde 
schaal wijn uit drinkt. Een uiterste concentratie en 
veel oefening was daarvoor vereist en dit gold als  
bewijs van een goede opvoeding. De verfijning van  
de filigraanversiering van de aangekochte tazza wordt 
bevestigd door een telling van het aantal draden: 
voor de vervaardiging zijn in totaal 67 staafjes,  
afwisselend 33 a fili (met rechte witte draad) en 34 a  
retortoli (met meerdere spiralende draden) zorgvuldig 
geprepareerd, versmolten en tot drie onderdelen  
geblazen: voet, stam en kelk. Deze zijn met schijven 
van doorzichtig glas op elkaar bevestigd.    

Technisch gezien was deze tour de force in de 16de 
eeuw alleen door Venetiaanse glasblazers mogelijk. 
Het vroegst bekende privilege voor het vervaardigen 
van filigraanglas is in 1527 aan twee Venetiaanse  
glasblazers uit Murano gegund. Tot in de 18de eeuw 
hebben glasblazers in Murano op ongekend hoog  

VERZAMELGEBIED GESTEUND    GLAS
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Venetiaans 
vakmanschap

16de-eeuws filigraanglas voor
Gemeentemuseum Den Haag
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niveau filigraanglas vervaardigd. De kostbare  
glazen werden in heel Europa verhandeld. 
Ondernemingsgezinde glasblazers verlieten Venetië 
om elders een glashuis op te richten. Dit gebeurde 
ondanks de hoge straffen op het onthullen van de 
Venetiaanse glasgeheimen. De vaklieden vestigden 
zich onder andere in de Nederlanden (Antwerpen, 
Middelburg en Amsterdam) en daarom is niet helemaal 
uit te sluiten dat de drinkschaal hier à la façon de Venise 
is vervaardigd. Een nauwelijks zichtbare onvolkomen-
heid in de volgorde van draden kan daarop wijzen:  
de afwisseling van staafjes met een rechte draad en 
staafjes met meerdere spiralende draden wordt één 
keer doorbroken, er ontbreekt als het ware nog een 
staafje met rechte draad. Dit glas had de vaak aan-
gehaalde strenge kwaliteitscontrole in Venetië waar-
schijnlijk niet overleefd. 

Vaasje  
Venetië, 1550-1600
Helder kleurloos en opaak wit filigraanglas a retortoli
H 18,5 ø 7,8 cm

Drinkschaal op hoge voet of tazza 
Venetië of Nederlanden, façon de Venise
1575-1600. Helder kleurloos en opaak wit filigraanglas  
a fili en a retortoli, H 10,3 ø 18,8 cm  
Bijdrage: € 17.250 uit het Jaap en Joanna van der  
Lee-Boersfonds
GEMEENTEMUSEUM, DEN HAAG

De drinkschaal en het vaasje van filigraanglas zijn verworven 
met steun van het Jaap en Joanna van der Lee-Boersfonds van 
de Vereniging Rembrandt



Filigraanglas is betrekkelijk weinig afgebeeld op 
 stillevens, wat op zich opmerkelijk is, omdat het weer-
geven van de draden toch een uitdaging moet zijn 
geweest voor schilders. Op een anoniem Nederlands 
stilleven met tinnen borden, vlees, druiven en olijven 
zijn een kelkglas met rechte verticale draden en een 
drinkschaal op balustervoet met spiralende draden 
geschilderd. Dit laatste glas heeft nagenoeg dezelfde 
vorm en versiering als de nieuwe aanwinst. Het is een 
bewijs dat dergelijke glazen aan het einde van de 16de 
eeuw in de Nederlanden circuleerden en er mogelijk 
ook zijn vervaardigd.  

Het tweede object dat werd verworven, is een 
vaasje. Vaasjes uitgevoerd in de filigraantechniek 
zijn wereldwijd uiterst zeldzaam en niet aanwezig in 
een Nederlandse openbare collectie. Misschien zijn 
er minder gemaakt en waren ze extra kwetsbaar: bij 
gebruik als altaarvaas bijvoorbeeld werden er bloem-
stelen in gestoken en stond er lang water in – kalk-
aanslag tast het glas aan. Het nu verworven uiterst 
elegante exemplaar is ontstaan uit 41 staafjes met 
spiralende draden. De opeenstapeling van insnoerin-
gen is tijdens het blazen met een tang aangebracht. 
Vergelijkbare vormen zijn ook te zien op afbeeldingen 
van een beroemd Venetiaans voorbeeldenboek voor 
glas uit 1604, de Bichierografia van Giovanni Maggi.

ONDERZOEK

De verworven werken zijn afkomstig uit de bijzondere 
Nederlandse collectie van Henk Germs (1925-2009). 
Na zijn dood is deze in filigraanglas gespecialiseerde 
verzameling uiteengevallen en verkocht. Deze ver-
koop heeft hernieuwd onderzoek geïnitieerd naar de 
techniek van de vervaardiging van filigraanglas door 
Kitty Laméris in samenwerking met de glasblazer 

Marc Barreda. Zorgvuldige analyse van de verschil-
lende glasdraadstaafjes en de verwerking daarvan 
tot objecten kan in de toekomst misschien nieuwe 
aanknopingspunten opleveren voor datering en 
 toeschrijving aan bepaalde productiecentra.

De glascollectie van het Gemeentemuseum behoort 
tot de belangrijkste in Nederland. Glas geblazen in 
Venetië, of façon de Venise in andere landen, vormt 
daarvan een belangrijk onderdeel met enkele onbe-
twiste topstukken, zoals een blauw/wit/rode kom 
met deksel uit Nevers en een trechterbokaal uit Hall, 
Tirol. De laatste bokaal, vroeg te dateren door de 
aanwezigheid van ingekraste namen en data tussen 
1564 en 1674, is in 1960 eveneens met steun van de 
Vereniging Rembrandt aangekocht. De techniek van 
het filigraanglas is ook goed vertegenwoordigd in 
de collectie modern glas. Het werk van de Muranese 
glaskunstenaar Lino Tagliapietra (geb. 1934), bekend 
van de beroemde vaas ‘Ostuni’, in 2000 met steun 
van het bij de Vereniging Rembrandt ondergebrachte 
Jaap en Joanna van der Lee-Boersfonds verworven, 
is inmiddels aanmerkelijk uitgebreid met oogverblin-
dende vazen en gondels in kleurrijk filigraan, deels 
geschonken/deels promised gift door het echtpaar Wil 
en José Roef-van Hest. Ook nu was de aankoop van 
de drinkschaal en het vaasje niet mogelijk geweest 
zonder het Jaap en Joanna van der Lee-Boersfonds. 
Na het overlijden van mr. Jaap van der Lee in 2013 is 
onlangs zijn complete glascollectie, waaronder een 
groot aantal hoogtepunten gegraveerd glas, aan het 
Gemeentemuseum in permanente bruikleen over-
gedragens

Jet Pijzel-Dommisse

Conservator kunstnijverheid
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Stilleven met tinnen borden,
vlees, druiven en olijven
Anoniem 
ca. 1600. Olieverf op paneel, 
59 x 101 cm
MUSEUM HET PRINSENHOF, DELFT

(Bruikleen Rijksdienst Cultureel 
Erfgoed)

Giovanni Maggi, Vaasontwerp 

uit de Bichierografia, libri 

Quattro, Florence 1604
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 Paul Bril genoot zijn opleiding tot schilder in 
Antwerpen. In 1575-76 vertrok hij in de voet-
sporen van zijn oudere broer Matthijs naar Rome, 

waar hij tot zijn dood zou blijven. Aanvankelijk was 
hij daar net als zijn broer alleen als frescoschilder 
werkzaam. Samen voltooiden zij muurschilderingen 
voor het Vaticaan en diverse belangrijke kerken, 
villa’s en paleizen in en buiten Rome. Vaak ging het 
om de landschapsachtergrond in een door een andere 
kunstenaar geschilderd figuurstuk. Toen Matthijs 
in 1583 overleed, was Pauls reputatie voldoende ge-
vestigd om ook als zelfstandig schilder aanzienlijke 
opdrachten in de wacht te slepen. Hij was werkzaam 
voor een opeenvolgende reeks van pausen en ontving 
opdrachten van leden van vooraanstaande families.

De kunstenaar liep al tegen de veertig toen hij be-
sloot ook op paneel, koper en doek te gaan schilderen. 
Met kleinschalige en minutieus uitgevoerde schilderijen 
wist hij een internationaal publiek van kunstliefhebbers 
te bereiken, dat bereid was veel te betalen voor zijn 
werken. Wellicht hield deze koerswijziging verband 
met de komst van zijn landgenoot Jan Brueghel de 
Oude naar Rome in 1589-90. Deze schilders hebben 
zich door elkaar laten beïnvloeden en ook na Brueghels 
vertrek in 1595 zouden zij nauw bevriend blijven. 
Beiden schilderden landschappen in een vergelijkbare 
verfijnde stijl, met veel aandacht voor levensechte 
 details van flora en fauna.

Paul Bril heeft grote invloed uitgeoefend op de 
ontwikkeling van de 17de-eeuwse landschapskunst. 
Hij was een sleutelfiguur wiens atelierdeuren onge-

twijfeld altijd open stonden voor andere noordelingen. 
Talloze Italiëgangers hebben zijn werk uit de eerste 
hand bestudeerd tijdens een kort of langer verblijf in 
zijn atelier, waar vooral zijn tekeningen veelvuldig 
werden gekopieerd. Bovendien wordt hij beschouwd 
als de belangrijkste inspiratiebron voor de beroemdste 
landschapschilder uit de 17de eeuw: de Fransman 
Claude Lorrain. Maar ook de thuisblijvers konden 
zijn composities leren kennen via de talrijke prenten 
die naar zijn werk werden gemaakt én doordat zijn 
kabinetstukken al spoedig hun weg vonden naar 
 diverse vooraanstaande kunstverzamelingen in Europa.

FABELACHTIGE TECHNIEK

Berglandschap met de heilige Hieronymus toont op uit-
muntende wijze hoe Bril op klein formaat een monu-
mentaal landschap wist te schilderen. Een opening 
in de rotsen aan de linkerkant biedt een doorkijkje 
naar de fel beschenen rotswand daarachter en zorgt 
zo voor enorme diepte in dit deel van de voorstelling. 
De rechterhelft biedt uitzicht op een weids bergland-
schap met in het midden een op een rots gelegen kerkje. 
Een kronkelende rivier leidt de blik van de kijker 
via een stenen brug langs steile bergwanden naar de 
horizon. Het landschap is verdeeld in drie, duidelijk 
van elkaar gescheiden zones, die in kleur van elkaar 
verschillen: geelbruin voor de voorgrond (inclusief de 
rotsformatie), groen voor het midden en blauw voor de 
achtergrond. Dit zogenoemde driekleurenperspectief 
was voor 16de-eeuwse landschapschilders een beproefd 
schema om diepte te suggereren.

VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 16DE EN 17DE EEUW
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Berglandschap met de heilige Hieronymus
Paul Bril (Antwerpen/Breda 1553/1554 – 1626 Rome)
1592. Olieverf op koper, 25,7 x 32,8 cm
Bijdrage: € 200.000, waarvan € 100.000 uit het A.M. 
Roeters van Lennep Fonds
MAURITSHUIS, DEN HAAG

Berglandschap met de heilige Hieronymus is verworven met steun 
van de Vereniging Rembrandt en haar A.M. Roeters van Lennep 
Fonds, de BankGiro Loterij en een particulier

Het Mauritshuis was al enkele jaren op zoek naar een 
representatief landschap van de Vlaamse landschap-
specialist Paul Bril. In 2013 deed de kans zich voor om 
een van zijn beste werken te kopen: Berglandschap met de 
heilige Hieronymus. Door de verfijnde schildertechniek, 
de aantrekkelijke compositie, het intieme karakter en 
de goede conditie past dit laat-16de-eeuwse landschap 
uitstekend in de collectie van het museum, en óók in de 
Collectie Nederland.

Monumentaal landschap 
op klein formaat

 Mauritshuis verwerft vroeg landschap op koper van Paul Bril



Geheel volgens de 16de-eeuwse traditie staat het land-
schap hier niet op zichzelf, maar fungeert het  
als decor voor een religieus onderwerp. In de linker-
benedenhoek knielt de heilige Hieronymus voor een 
crucifix, met boeken en een kardinaalshoed aan zijn 
voeten. Deze kerkvader, die leefde in de 4de eeuw na 
Christus, zou zich enkele jaren als kluizenaar in de 
wildernis hebben teruggetrokken. Hij is hier afge-
beeld met de steen waarmee hij zichzelf tegen de 
borst sloeg om zich te weren tegen zondige gedachten; 
even verderop ligt een zweep die hij voor hetzelfde 
doel kon gebruiken. De heilige lijkt geschilderd in 
een afwijkende stijl, en het is goed mogelijk dat deze 
figuur van een andere hand is.1 Links van zijn knie 

kan in de schaduw met enige moeite de kop van een 
leeuw worden ontdekt. Dit dier zou volgens de over-
levering door de heilige zijn verlost van een splinter 
in zijn poot en daarna bij hem zijn gebleven. 

Hoewel de religieuze voorstelling slechts een hoekje 
van de voorstelling in beslag neemt, staat het hele 
landschap in dienst van het verhaal. De rotsformatie 
aan de linkerzijde toont overtuigend de onherbergzame 
wildernis waarin Hieronymus zich had afgezonderd. 
De bebouwing rechts in de achtergrond duidt op de 
wereld waarvan de heilige afstand had genomen. 
Ook de figuren bij de brug horen bij het verhaal. 
Volgens de legende werd op een dag het klooster waar 
Hieronymus was gaan wonen (wellicht het kerkje in 
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Monumentaal landschap 
op klein formaat



het midden van de voorstelling) beroofd van een ezel 
door een passerende karavaan met kamelen. Door 
toedoen van de leeuw, die hier het groepje bij de brug 
de weg afsnijdt, kon het lastdier weer worden terug-
bezorgd. Wie goed kijkt kan in het landschap nog tal 
van andere details ontdekken, zoals minutieus geschil-
derde vogels, vlinders, salamanders en vegetatie. Een 
dergelijk kabinetstuk was dan ook bedoeld om van 
dichtbij te bekijken, zodat men optimaal kon genieten 
van de fabelachtige techniek van de schilder. 

Op de achterzijde van de koperplaat zijn de ini-
tialen PB en het jaartal 1592 ingekrast. Hoewel niet 

helemaal zeker is of Bril deze inscriptie zelf heeft 
aangebracht, is de datum zeker plausibel gezien zijn 
artistieke ontwikkeling. Aangenomen dat het jaartal 
juist is, geldt Berglandschap met de heilige Hieronymus 
niet alleen als Brils eerste zelfstandige schilderij, maar 
tevens als een van de vroegst bekende landschappen 
op koper. 

WELKOME VERBINDING

Naast de Hollandse schilders van de Gouden Eeuw 
zijn in het Mauritshuis ook de Vlaamse meesters 
goed vertegenwoordigd, met topstukken van onder 
anderen Rubens, Van Dyck en Jordaens. Het  museum 
probeert de belangrijkste lacunes op te vullen met 
 gerichte aanwinsten. Hierbij gaat de aandacht vooral 
uit naar werken die de nauwe relatie tussen de Vlaamse 
en Hollandse schilderkunst benadrukken, zoals het 
Stilleven met kazen, amandelen en krakelingen van Clara 
Peeters, dat in 2012 eveneens met steun van de 
Vereniging Rembrandt aan de collectie kon worden 
toegevoegd. 

Vóór 2013 bezat het Mauritshuis al enkele fraaie 
schilderijen op koper uit de directe omgeving van Bril, 
maar het landschap speelt hierin niet de hoofdrol.2 
Een voorbeeld waarin dat wel gebeurt is De rust op de 
vlucht naar Egypte uit ca. 1595, waarvan Jan Brueghel het 
landschap heeft geschilderd en Hans Rottenhammer 
de figuren. Dit is echter geen uniek schilderij: van deze 
compositie zijn meerdere versies bekend. Bovendien 
heeft het niet de vereiste kwaliteit om regelmatig in 
het Mauritshuis op zaal te hangen.

Het Berglandschap met de heilige Hieronymus van 
Paul Bril is als het ware een samenvatting van de hele 
ontwikkeling die de landschapschilderkunst in de 
16de eeuw had doorgemaakt. De compositie is opge-
bouwd uit details die op zichzelf aan de werke lijkheid 
zijn ontleend, maar door de kunstenaar werden samen-
gevoegd tot een geheel dat de natuur ruimschoots 
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Achterzijde van Berglandschap 

met de heilige Hieronymus 
met inscriptie P B / 1592

Detail

Vroegste Nederlandse  schilderij op koper?
In de eerste helft van 
de 16de eeuw werden 
koperplaten reeds in-
cidenteel door Italiaanse 
kunstenaars gebruikt. 
Het waren echter Paul 
Bril, Jan Brueghel I en 
Hans Rottenhammer 
die het schilderen op 

koper vanaf de vroege 
jaren negentig in Rome 
populair maakten. Het 
spiegelgladde oppervlak 
vormde een geschikte 
ondergrond voor hun ge-
detailleerde schilderijen. 
Bril was met het recent 
door het Mauritshuis 

aangekochte landschap 
uit 1592 mogelijk de 
eerste van dit drietal die 
van dit materiaal gebruik 
maakte, snel gevolgd 
door Brueghel, die de 
nieuwe techniek vervol-
gens zou introduceren in 
Antwerpen.



overtreft. Waar in de 15de eeuw de weergave van het 
landschap meestal beperkt bleef tot de achtergrond 
van religieuze voorstellingen, maakten schilders het 
gedurende de 16de eeuw steeds meer tot hoofdonder-
werp, waarbij de figuratie werd teruggebracht tot 
 bescheiden proporties. Vaak werd gekozen voor een 
hoog gezichtspunt, zodat in één schilderij zoveel 
 mogelijk elementen uit de zichtbare wereld konden 
worden samengebracht. Vanwege hun allesomvattende 
karakter worden dergelijke landschappen aangeduid 
als ‘wereldlandschap’, een type dat nog ontbrak in de 
collectie van het Mauritshuis. 

Als uitstekend voorbeeld van de 16de-eeuwse land-
schapstraditie vormt het schilderij van Bril ook een 
welkome verbinding met het Hollandse landschap, 
dat in de eerste decennia van de 17de eeuw sterk werd 
beïnvloed door de komst van Vlaamse immigranten. 
In de Republiek kreeg het landschap spoedig een 
meer realistisch aanzien, bijvoorbeeld in het werk 
van Esaias van de Velde en Hendrick Avercamp. 
Maar ook het wereldlandschap zou nog lang invloed 
hebben op kunstenaars zoals Hercules Seghers, van 
wie het Mauritshuis een prachtig voorbeeld bezit. 
Bovendien is het in Rome geschilderde landschap 
van Bril te beschouwen als een voorloper van het 
werk van de Hollandse italianisanten, die goed zijn 
vertegenwoordigd in de verzameling. 

Ook voor de Collectie Nederland is Berglandschap 
met de heilige Hieronymus een belangrijke aanwinst. 
In het Nederlands openbaar kunstbezit zijn Vlaamse 
landschappen uit eind 16de en begin 17de eeuw op-
merkelijk schaars en dit geldt in het bijzonder voor 
het werk van Bril. Van de drie aan hem toegeschreven 
schilderijen in het Rijksmuseum te Amsterdam blijkt 
er geen eigenhandig te zijn.  In Museum Boijmans Van 
Beuningen en bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed zijn enkele stukken van of toegeschreven 
aan Bril, maar niet één op hetzelfde niveau als het nu 
verworven landschap. In het Rijksmuseum Twenthe 
te Enschede tenslotte, is een aan Bril toegeschreven 
miniatuurvoorstelling op perkament, De verzoeking 
van Christus in de woestijn uit 1613, die echter niet re-
presentatief is voor zijn ezelschilderijen. 

Tot dusver was het niet goed mogelijk om aan de 
hand van Nederlandse openbare collecties het verhaal 
te vertellen over de ontwikkeling van het landschap en 
de fantastische ontdekkingen van de Duitse, Vlaamse 
en Nederlandse landschapskunstenaars die rond 
1600 in Rome werkten. Mede dankzij de Vereniging 
Rembrandt kan dat nu wels 

Emilie E.S. Gordenker

Directeur
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Noten

 Met dank aan Edwin Buijsen, 
Hoofd Collecties van het 
Mauritshuis.

1. A. van Suchtelen, 
‘ Berglandschap met de   
heilige Hieronymus door  
Paul Bril. Een aanwinst van 
het  Mauritshuis’, in C. Dumas 
et al. (red.) Liber Amicorum 
 Marijke de Kinkelder. Collegiale 
bijdragen over landschappen, 
marines en architectuur, Den 
Haag 2013, pp. 395-396.

2. Christus in het voorgeborchte 
door Jan Brueghel en Hans 
Rottenhammer uit 1597  
(inv. 285), en De val van 
Phaëthon door Rottenhammer 
uit 1604 (inv. 284; tentoonge-
steld in Galerij Willem V).

De rust op de vlucht 
naar Egypte
Jan Brueghel de Oude en 
Hans Rottenhammer
ca. 1595. Olieverf op koper, 
22 x 29,1 cm
MAURITSHUIS, DEN HAAG



VERZAMELGEBIED GESTEUND    ZILVER

Euforie op Het Loo
 Geslaagde spoedprocedure voor aankoop vorstelijk ensemble

Dekselkom met presenteerschaal
1680. Verguld zilver, H 23 cm,  
B 19,5 cm, D 15,5 cm (kom); H 7,5 cm, 
Ø 25,5 cm (presenteerschaal); totaal 
gewicht 2368,3 gram

Merken op de onderzijde van de kom 
en van de presenteer schaal: stadskeur 
Den Haag; jaarletter F [1680]; gehalte-
teken Hollandse leeuw; meesterteken 
HCB boven lelie in schild

Bijdrage: € 64.585, waarvan € 34.000 
uit het Mevrouw dr. E. Frederiks 
Fonds en € 30.585 uit het Beatrijs de 
Rooy Fonds
PALEIS HET LOO, APELDOORN



Eind vorig jaar, op 4 december, bracht  
Paleis Het Loo met succes een bod uit op  
een  bijzonder ensemble dat door Sotheby’s  
in Londen werd geveild: een laat-17de-eeuwse 
monumentale, verguld zilveren dekselkom 
met twee oren, met zijn bijbehorende presen-
teerschaal. Unieke stukken, die getuigen van 
de hoge kwaliteit van de objecten waarmee de 
Oranje-stadhouders zich omringden. Maar 
even uniek was de actie om het ensemble te 
verwerven!

 Conservatoren van het Rijksmuseum en het 
Haags Gemeentemuseum waren de stukken in 
Engeland al op het spoor gekomen voordat de 

kleine terrine met zijn onderschaal ter veiling werd 
aangeboden. De kom had de aandacht getrokken 
door het gegraveerde wapen, waarvan zowel stadhou-
der Willem III als zijn vrouw Mary II zich bedienden 
tot hun gezamenlijke bestijging van de Britse troon. 
Op dat moment werd Het Loo ingeseind. Van het vele 
zilver van Willem en Mary is maar weinig bewaard 
gebleven. Wel weten wij dat dit soort dekselkommen, 
vaak paarsgewijs, op het barokke pronkbuffet in de 
vorstelijke eetzaal werd geplaatst. Ook op de prent van 
Daniel Marot van de Nieuwe Eetzaal van Willem III 
op Het Loo zien we zo’n pronkbuffet.

Dat Het Loo de stukken graag aan de collectie wilde 
toevoegen, werd van harte ondersteund door de Neder-
landse musea die van het bestaan van het ensemble 
afwisten. Maar naar verwachting zou de belangstelling 
groot zijn en het was wel duidelijk dat de toekomstige 
eigenaar een veelvoud zou gaan betalen van de richt-
prijs van £ 60.000-80.000. Gelukkig kon Het Loo een 
beroep doen op de steun van de Vereniging Rembrandt 
en van de BankGiro Loterij. Aanvankelijk voor een 
bescheiden bedrag, maar toen het belang van het en-
semble steeds duidelijker werd, besloten Het Loo en 
de Vereniging Rembrandt het bedrag te verhogen. 
Potentieel geïnteresseerde handelaren in het buiten-
land werden ontmoedigd, en ook dit hielp, want tijdens 
de bieding, die slechts een luttele minuut duurde, 
bleef het bedrag steken op £ 85.000!

Grote euforie op Het Loo, dat zeer verguld is met 
deze aanwinst, maar ook met de accurate steun van 
de fondsen en de hulp van collega-conservatoren van 
andere musea.

Achtergronden naar de herkomst, de maker en het 
gebruik behoeven dringend nader onderzoek. In een 
later stadium zullen de onderzoeksresultaten in het 
Bulletin worden gepresenteerds

Paul Rem

Conservator meubilaire goederen en kunstnijverheid 
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UIT HET ARCHIEF

Mijne Heeren!
Het aankondigen van deze vergadering in de dagbladen gaf 
aanleiding tot het volgende gesprek, dat men mij toevallig 
mededeelde:

A. Uit welke leden bestaat toch de Vereeniging Rembrandt? 
B. Wel, uit eenige Kunstenaars zoowel Schilders, Graveurs 
als Beeldhouwers. C. Mag ik u doen opmerken, dat ik, zoo ik 
meen, beter ingelicht ben. Ik geloof dat vele der leden penseel, 
graveerstift noch beitel hanteren, maar voor het meerendeel 
alleen verzamelaars zijn.

Ik behoef u niet te zeggen, geachte Medeleden, dat waar 
A. niet wist, wat hij van onze Vereeniging moest denken B. de 
plank geheel mis had, en C. wel de klok had hooren luiden, 
maar niet wist waar de klepel hing.

Zou het te veel zijn, om ons streven in enkele woorden te 
verklaren, ons behoeders en behouders te noemen?

Behoeders toch zijn wij van kunstwerken, die dreigen door 
onkunde of verwaarloozing verloren te gaan; behouders van 
voorwerpen, waarop Nederland uit een artistiek oogpunt 
roem mag dragen, en die door onze tusschenkomst voor het 
vaderland bewaard worden.

Verslag der Vereeniging
Over het genootschapsjaar 1885/86
Uitgebracht 9 Juli 1886



 Midden achterin op een verhoging is een 
schilderij te zien dat fel beschenen wordt 
door twee spots. Het doek toont vijf oudere 

vrouwen met kleurige sjaals. Op de achtergrond is 
een parkachtig landschap met wandelaars en een 
vijver met roeiers te zien. Alle vrouwen zijn afgebeeld 
met de rug naar ons toe, behalve één. Ze lijken met 
elkaar in gesprek.1 Op de verhoging, aan weerszijden 
van het schilderij, staan twee luidsprekers waaruit de 

Sovjetliederen klinken. Onwillekeurig verbindt de 
bezoeker deze vrouwenstemmen met de vrouwen in 
het schilderij. Zij zijn het die dit zingen, of liever: zij 
hebben dit ooit gezongen. Met de houten banken en  
het felle licht op het centraal opgestelde schilderij 
lijkt het interieur van deze wagon op een kleine, 
eenvoudige bioscoop. Het doet denken aan een film 
still, een beeld dat stilstaat. Maar het zou net zo goed 
kunnen gaan om een kapelletje met een devotiestuk 
achter het altaar.

Buiten de wagon, in de museumzaal, is een serie 
teksten tegen de muur bevestigd. Deze bestaan 
steeds uit een aantal afbeeldingen met bijbehorende 
Russische tekst en een aparte Engelse vertaling. Het 
zijn allemaal klachten van bewoners van gemeen-
schappelijke appartementen, zoals de Sovjet-Unie die 
zoveel kende in het verleden. De afbeeldingen zijn 
afkomstig van affiches, decoraties, ansichtkaarten en 
tijdschriftillustraties uit de Sovjetperiode. De teksten 

VERZAMELGEBIED GESTEUND    MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST
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Terugblik op de Sovjet-Unie vol ironie
Installatie Kabakov verworven door het Van Abbemuseum

 Een buitenproportioneel grote treinwagon staat schuin in een 
museumzaal. Er klinken Russische liederen uit, heldhaftige 
Sovjetliederen uit de jaren veertig en vijftig, gezongen door ferme 
vrouwen. Een roodbruin houten trapje met drie treden biedt 
 toegang tot de ruimte. Het interieur van de wagon is lichtgrijs,  
met een – voor de Sovjet-Unie heel bekende – grijsgroene 
 ‘lambrisering’ en bevat zeven blankhouten banken.



zijn soms onvolledig en lijken op fragmenten uit proto-
collen van rechtszittingen. Ze worden gedeeltelijk aan 
het oog onttrokken door de grote treinwagon. Aan 
de buitenkant van de wagon, boven de ingang, is in 
grote letters een opschrift aangebracht: ‘De heldere 
toekomst achter ons/the bright future behind us’. 

KABAKOV VERSUS LISSITZKY

In 2010 nodigde het Van Abbemuseum Ilja en Emilia 
Kabakov uit om met de verzameling werken van de 
Russische kunstenaar El Lissitzky uit de collectie van 
het museum een presentatie te maken. Deze werken 
behoren tot de kerncollectie van het Van Abbe museum 
en zijn een belangrijk oriëntatiepunt voor het denken 
over de functie van kunst in de samenleving. Het 
concept dat de Kabakovs ontwikkelden, werd uitge-
werkt tot de spraakmakende tentoonstelling Lissitzky 
– Kabakov, Utopie en werkelijkheid die van 1 december 
2012 tot en met 28 april 2013 in het Van Abbemuseum 

gehouden werd.2 Daarin werden op een heel bijzon-
dere wijze twee momenten in de geschiedenis van de 
Sovjetstaat met elkaar geconfronteerd. Tegenover de 
hoopvolle blik naar de toekomst van Lissitzky stond 
de terugblik vol ironie, melancholie en humor van 
Kabakov.
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Let’s Go Girls
Ilja Kabakov (Dnjepropretrovsk 1933) en Emilia Kabakov 
(Dnjepropretrovsk 1945) 
2012. Installatie, bestaande uit een wagon, een schilderij 
van Ilja Kabakov, Young Girls uit 1995 en 20 teksten met 
afbeeldingen op papier
Bijdrage: € 140.000
VAN ABBEMUSEUM, EINDHOVEN

Let’s Go Girls is verworven met steun van de Vereniging 
Rembrandt en de Stichting Promotors van het Van Abbemuseum

Linkerpagina:
Detail van Let’s Go Girls: 
Interieur van de wagon  
met het schilderij  
Young Girls uit 1995
Foto’s: Peter Cox



De installatie Let’s Go Girls werd in 2012 speciaal 
voor deze tentoonstelling vervaardigd. Hij werd 
nauwkeurig uitgetekend door de bijna 80-jarige Ilja 
Kabakov en in nauw overleg met het kunstenaars-
echtpaar uitgevoerd door de technische dienst van 
het Van Abbemuseum. Een dergelijke wagon komt 
voor in verschillende installaties van Kabakov, zoals 
The Red Wagon (Düsseldorf, 1991) en We Are Living 
Here (Parijs, 1995).3 Hij verwijst naar de zogenaamde 
agitprop (agitatie-propaganda) treinen, die na de 
Revolutie door het hele Sovjetgebied reden en na de 
Burgeroorlog zelfs tot in de verste uithoeken om ‘de 
stralende toekomst’ van de nieuwe staat te verkondigen. 
Schrijvers, dichters en zelfs complete theatergezel-
schappen reisden erin mee. Er waren wagons met 
drukpersen, posters, tijdschriften en natuurlijk kon 
het revolutionaire medium bij uitstek, de film, niet 
ontbreken. Aan de buitenkant van de wagons waren 
revolutionaire slogans aangebracht. Later werd de 
agitproptraditie voortgezet in de ‘rode hoeken’, plek-
ken voor propaganda die in elke fabriek of onderwijs-
instelling verplicht waren. Met deze vaste grond onder 
de voeten veranderde ook de boodschap: ‘de stralende 
toekomst’ werd ‘het eeuwig stralende heden’.4 

De wagon die we hier zien, is al lang geleden 
uit gerangeerd en op een zijspoor beland. Hij staat 

Kunstvragen 

Diederik Mulder (1989)
Interieurarchitect, student architectuur, lid van de Vereniging 
Rembrandt sinds 2014

Wat is uw eerste kennismaking  
met kunst?
‘Ik heb altijd een passie voor 
architectuur gehad. Tijdens mijn 
studie aan de kunstacademie ben  
ik me meer gaan verdiepen in 
beeldende kunst en daar ben ik  
heel enthousiast over geworden.  
Op jongere leeftijd ging ik wel naar 
het theater en naar musicals, maar 
eigenlijk nooit naar musea.’ 

Herinnert u zich nog uw eerste kunstreproductie?
‘Bij mijn ouders hingen geen kunstreproducties en ik  
heb ze zelf ook niet. Ik gebruik kunstboeken om inspiratie 
op te doen. Aan reproducties aan de muur heb ik geen 
behoefte, ik kijk liever naar het echte werk.’ 

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Die is er nog niet, maar het werk van de kunstenaars van  
De Stijl vind ik heel interessant: Mondriaan, Theo van 
Doesburg, Bart van der Leck. Vooral de architectuur-
ontwerpen, schilderijen die eigenlijk plattegronden van 
interieurs zijn. Als ik mag dromen zou ik wel een tekening 
of een maquette uit de periode van De Stijl willen hebben.’
 
Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Vaak zijn kleine musea heel verrassend, zoals Museum 
Nairac in Barneveld. Qua beleving vind ik Museum 
Belvédère in Friesland heel bijzonder. Dat begint al met de 
weg ernaar toe door de weilanden, en dat je dan het 
museum als een zwart balkje over het water ziet liggen. 
Alles komt daar samen: het gebouw, de ligging, de kunst 
en hoe die er gepresenteerd wordt.’

Wat wil u binnenkort gaan zien?
‘Er is momenteel een tentoonstelling in Het Nieuwe 
Instituut in Rotterdam over de decors van Erwin Olaf.  
Dat is een onderwerp dat me bezighoudt, hoe je iets 
tentoonstelt, hoe je iets presenteert. Ook dat is kunst.’
 
Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen 
steunen?
‘Ik vind het een mooie gedachte om bij te dragen aan de 
aankoop van werk van jonge kunstenaars. Musea houden 
zich vaak bezig met het verleden, maar hedendaagse kunst 
geeft een beeld van onze eigen tijd en de vraagstukken 
van nu.’

INTERVIEW

Detail van Let’s Go 

Girls: Klachten van 
bewoners van een 
gemeenschappelijk 
appartement 
(Russische teksten 
met Engelse 
vertalingen)

30  VERENIGING REMBRANDT  VOORJAAR 2014

Het is deze kritische 
reflectie op de 
verworvenheden van de 
Sovjet-Unie die centraal 
staat in het hele oeuvre 
van Kabakov



op grote houten blokken in dit eeuwig stralende 
heden, te midden van vele schrijnende klachten die 
Sovjetburgers hebben geformuleerd over hun in-
dividuele leefomstandigheden. Het beeld van deze 
vijf oudere vrouwen en hun liederen, gecombineerd 
met de tekst ‘De heldere toekomst achter ons’ aan de 
buitenkant van de wagon geven de titel van het werk, 
Let’s Go Girls iets ironisch, maar ook iets melancholisch.

KRITISCHE REFLECTIE

In de tentoonstelling vormde deze installatie een 
ware apotheose. Het werk was opgesteld in de laatste 
zaal, tegenover een nieuwe uitvoering van De ster 
die Lissitzky in 1928 ontwierp als onderdeel van de 
Internationale Presse-Ausstellung (‘Pressa’) in Keulen.5 
Het motto dat Kabakov aan deze zaal meegaf luidt: 
‘De heldere toekomst tegemoet’ (Lissitzky) en ‘De 
heldere toekomst achter ons’ (Kabakov). De propa-
ganda die Lissitzky in Keulen maakte voor de pers in 
de nieuwe Sovjet-Unie werd hier dus geconfronteerd 
met een reflectie van Kabakov op dit soort propaganda. 
Deze tegenstelling duidt op een van de fundamentele 
verschillen tussen Lissitzky en Kabakov: de een 
kijkt steevast hoopvol vooruit en stelt zijn werk in 
dienst van de nieuwe en glorieuze toekomst van de 
Sovjetstaat, terwijl de ander in zijn werk vaak met 
ironie maar ook met humor terugkijkt naar wat er 
van al dit optimisme is terechtgekomen. Het is deze 
kritische reflectie op de verworvenheden van de 
Sovjet-Unie die centraal staat in het hele oeuvre van 
Kabakov. Zij komt op kernachtige wijze tot uitdruk-
king in de installatie Let’s Go Girls.

Er is slechts weinig werk van Ilja Kabakov in 
Nederlandse openbare collecties. Alleen het Stedelijk 
Museum in Amsterdam bezit een installatie en een 
aantal kunstenaarsboeken van hem. Het is verwon-
derlijk dat er maar zo weinig werk van deze kunste-
naar in de Collectie Nederland aanwezig is, want 
Kabakov wordt algemeen gezien als de belangrijkste 
nog levende naoorlogse Russische kunstenaar. Hij 
vestigde zijn reputatie in de jaren tachtig van de vorige 
eeuw, toen hij een van de belangrijkste vertegenwoor-
digers was van de Moskouse conceptualisten, en na 
zijn vertrek uit de Sovjet-Unie in de jaren negentig, 
toen hij met grote installaties de westerse kunstwereld 
veroverde. Op het moment maakt hij samen met  
zijn vrouw Emilia nog steeds tentoonstellingen over  
de hele wereld. Ilja en Emilia Kabakov wonen en 

 werken de laatste jaren in Long Island en hebben  
het Amerikaanse staatsburgerschap. 

Als tegengewicht tegenover Lissitzky wilde het Van 
Abbemuseum de positie van Kabakov graag in de 
 collectie verankeren met een werk dat hij en zijn vrouw 
speciaal voor het museum maakten. Daarom is het mu-
seum zeer verheugd dat dit werk aan de verzameling 
en daarmee aan de Collectie Nederland is toegevoegd. 
In Let’s Go Girls zijn de hoop op en verwachtingen van 
de toekomst ‘bevroren’ in het schilderij, in de liederen, 
in de klachten en in de geparkeerde wagon met het 
opschrift ‘De heldere toekomst achter ons’. Daardoor 
vormt deze installatie een sterke tegenhanger voor de 
vele dynamische werken van El Lissitzky in het Van 
Abbemuseum en is het een aanwinst die zijn plaats in 
de collectie niet hoeft te zoekens

Willem Jan Renders

Projectleider ‘Lissitzky – Kabakov’ 
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Noten

1. Er zijn twee eerdere versies van dit 
schilderij, zie hiervoor E. Petzinger 
(red.), Ilya Kabakov, Paintings/
Gemälde 1957 – 2008, 2 delen, 
 Bielefeld 2008, p. 268, nr. 183 en  
p. 303, nr. 233.

2. Bij deze tentoonstelling verscheen 
een driedelige catalogus met  
bij dragen van B. Groys, J. Milner,  
A.  Vidokle: Lissitzky – Kabakov, 
Utopie en werkelijkheid, tent. cat. 
Eindhoven (Van Abbemuseum) 2012.

3. Zie voor The Red Wagon en We Are 
Living Here, T. Stooss (red.), Ilya Ka-
bakov, Installations 1983 – 2000,  
2 delen, Düsseldorf 2003, pp. 290-295, 
nr. 42 resp. pp. 76-83, nr. 86.

4. Voor verdere informatie over  
‘agitprop’ zie M. Ebon, The Soviet 
Propaganda Machine, New York 1987.

5. Union der sozialistischen Sowjet- 
Republiken. Katalog des Sowjet- 
Pavillons auf der Internationalen 
Presse-Ausstellung, Keulen 1928.

Rode ster van de internationale 
tentoonstelling Pressa, naar 
ontwerp van El Lissitzky, 
Keulen, 1928, reconstructie 
ontworpen en gebouwd door 
Henry Milner, 2012
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Afrikaanse symboliek
in Berg en Dal

Afrika Museum koopt werk Malinese kunstenaar Konaté

Offrandes de Couleurs: Blanc-Rouge-Noir
Abdoulaye Konaté (geb. Mali, 1953)
2007. Textiel, 248 x 395 cm
Bijdrage: € 20.000 uit het BankGiro Loterij Aankoopfonds
AFRIKA MUSEUM, BERG EN DAL

Offrande des Couleurs is verworven met steun van het BankGiro 
Loterij Aankoopfonds van de Vereniging Rembrandt en het 
SVCN/Mondriaanfonds



Het was geen gemakkelijk traject naar de 
eerste solotentoonstelling in Nederland 
van Afrika’s beroemdste textielkunstenaar: 
Abdoulaye Konaté. Konaté verwierf inter-
nationale bekendheid met zijn metersbrede 
doeken gemaakt van diverse Malinese  stoffen 
en appliqué’s waarmee hij op een vaak zeer 
poëtische manier zijn commentaar geeft op 
tal van actuele onderwerpen. Die kunnen 
betrekking hebben op religie en politiek of 
direct gerelateerd zijn aan oude Afrikaanse 
tradities. Een eerste reis om hem in zijn woon-
plaats Bamako te bezoeken,  eindigde op het 
vliegveld van Parijs. Er zou een harmattan, 
een zandstorm opkomen zetten, en hoe lang 
die zou aanhouden was ongewis. Een tweede 
poging werd sterk ontraden, want islamitische 
fundamentalisten maakten Mali inmiddels 
onveilig. 

 In 2012 kwam Konaté naar Nederland omdat hij 
deelnam aan een tentoonstelling in het Stedelijk 
Museum Bureau Amsterdam: Hollandaise, ge-

noemd naar het vermaarde industriële batiktextiel 
dat het Nederlandse bedrijf Vlisco voor de Afrikaanse 
markt produceert. Met Fête Africaine maakte Konaté 
voor die groepstentoonstelling een kleurrijk figura-
tief doek waarin hij Vliscostoffen verwerkte. Tijdens 
zijn verblijf bezocht hij ook het Afrika Museum en 
werd de afspraak voor de solotentoonstelling het 
jaar daarop gemaakt. En begon het gesprek over 
een mogelijke aankoop van een groot abstract werk: 
Offrandes de Couleurs: Blanc-Rouge-Noir (Offers van 
Kleuren: Wit-Rood-Zwart).

Kunstenaars die deelnemen aan de Documenta in 
Kassel en wereldwijd exposeren zitten in een prijs-
categorie die ver buiten het reguliere budget van het 
Afrika Museum valt. Konaté paste zijn vraagprijs 
voor het museum weliswaar aan, maar ook toen was 
aankoop alleen mogelijk met steun van de Vereniging 
Rembrandt en van het SVCN/Mondriaan Fonds. Werk 
van Konaté bevond zich op dat moment nog niet in 
de Collectie Nederland. Kort nadat de toezegging 

van beide fondsen was ontvangen, werd bekend dat 
het Stedelijk Museum Amsterdam overging tot aan-
koop van Fête Africaine. Daarmee bevinden zich nu 
twee representatieve doeken van deze kunstenaar in 
Nederlandse museale collecties, de een figuratief, de 
ander abstract. Voor het Stedelijk is het niets minder 
dan een doorbraak: nog niet zo lang geleden was het 
uitgesloten dat werk van een kunstenaar uit West-
Afrika door dat museum zou worden aangekocht. 
Het westers georiënteerde blikveld is pas sinds kort 
aan het verbreden. Maar wat maakt Offrandes de 
Couleurs zo interessant voor het Afrika Museum?

KLEURENSYMBOLIEK

Het beleid van het Afrika Museum is er op gericht te 
laten zien hoe elementen uit oude tradities in heden-
daagse kunst voortleven. De Afrikaanse cultuur 
wordt gepresenteerd als actueel en overal in de wereld 
 aanwezig. Want ook de zogenoemde ‘Afrikaanse 
diaspora’ hoort tot het museumbeleid. Daarmee 
worden al die gebieden bedoeld waarheen ooit slaven 
getransporteerd werden om op plantages te werk te 
worden gesteld. Zij creëerden nieuwe religies, waarin 
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Afrikaanse symboliek
in Berg en Dal

Afrika Museum koopt werk Malinese kunstenaar Konaté

Yo me lo llevo viento malo 
(Ik wend de kwade wind af)
Santiago Rodríguez Olazábal
1998. Diverse materialen, 
aarde en tekeningen op  papier
AFRIKA MUSEUM, BERG EN DAL

Het westers 
georiënteerde 
blikveld is pas 
sinds kort aan 
het verbreden



Afrikaanse en katholieke elementen fuseerden. Die reli-
gies vormen weer een inspiratiebron voor hedendaagse 
kunstenaars. Het museum kiest voor kunstenaars die  
een mondiaal blikveld verbinden aan een eigen cultu-
rele klankkleur. Konaté is bij uitstek een transculturele 
kunstenaar. Hij is in elk opzicht internationaal ge-
oriënteerd, maar put wel uit Malinese bronnen. Zo is  
de vorm van Offrandes de Couleurs ontleend aan het 
traditionele Afrikaanse jagerstuniek. Het reliëf patroon 
rondom de compositie verwijst naar de gris gris, amu-
letten die jagers op hun tuniek dragen. Materialen en 
kleuren worden in de traditionele en  hedendaagse 
kunst uit Afrika nooit zomaar gebruikt. Alles heeft 
betekenis. De verticale rode, zwarte en witte banen 
staan voor: het (dieren)offer, kracht, vitaliteit (rood), 
de aarde en de mensenwereld (zwart) en de gees-
telijke dimensie (wit). Onderaan zien we kolanoten 
die Konaté hier gebruikt als kleurenoffer (rood en 
wit), maar die in West-Afrika ook worden gebruikt 
voor het raadplegen van het orakel. In deze enorme 
abstracte compositie komt een complexe Afrikaanse 
levensbeschouwing tot uitdrukking waarin de relatie 
tussen mensen- en geestenwereld centraal staat. 

EVENWICHT

Een voorbeeld van een diasporakunstenaar uit de 
 collectie van het Afrika Museum maakt duidelijk hoe 
de kleuren die Konaté voor het aangekochte werk 
koos, ook daar eenzelfde betekenis vervullen. Let 
bij de installatie Yo me lo llevo viento malo (Ik wend de 
kwade wind af) van de Cubaan Santiago Rodríguez 
Olazábal (1955), kunstenaar en Regla de Ífa-priester 

(een diaspora-religie die zijn wortels vindt bij de 
Yoruba, een Nigeriaans volk), dus speciaal op het 
rood, het zwart en het wit. We zien een healing: een 
babalawo (ritueel specialist) voert een reiniging uit 
van zijn cliënt door een magische stof via een balk 
met objecten die ‘opgeladen’ zijn met kracht, over 
hem heen te blazen. Op de grond bevindt zich een 
‘zwart’ kruis van aarde met vier kaarsen. Het kruis-
punt is vanouds de plaats waar de wereld van mensen 
en geesten elkaar kunnen ontmoeten, daar worden 
 offers gebracht om ‘de weg’ te openen. Bij de objecten 
op de balk zien we twee bezemachtige voorwerpen 
die zijn afgeleid van de West-Afrikaanse mpiya, een 
magisch instrument, bezield door een overleden 
familielid van de eigenaar. De nganga, een ritueel 
specialist, kon de mpiya gebruiken om een ziekte of 
kwade invloeden te verdrijven. De grootste ‘bezem’ 
in de installatie is omwikkeld met rode en witte 
stof; er zijn zwarte kruisen op getekend. De overige 
objecten tonen overeenkomsten met krachtobjecten 
die zowel in Afrika zelf voorkomen als in Afrikaanse 
tradities gewortelde religies in de diaspora. Doel van 
de handeling is het herstellen van harmonie, want 
ziekte of een andere bedreiging van iemands fysieke of 
geestelijke gezondheid wordt gezien als disharmonie, 
een verstoring van het evenwicht. In de doeken van 
Konaté komen we een vergelijkbaar streven tegen  
– in zijn geval naar tolerantie in de (inter)nationale 
politiek – en een vergelijkbare symbolische beeldtaals

Wouter Welling

Conservator hedendaagse kunst 
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Beeld van de recente
solotentoonstelling van 
Abdoulaye Konaté in het 
Afrika Museum 
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Peter Hecht: ‘Het was niet eenvoudig mijn eerste selectie 
van 30 stillevens terug te brengen tot een groep van 20. 
Maar de bedoeling was nu eenmaal te komen tot een ge-
schiedenis van de Hollandse schilderkunst in een stuk of 
150 werken, en 20 stillevens is dan al vrij veel. Zo’n 130 
plaatsen voor alle andere genres samen is daarentegen 
weinig. Figuurstuk, landschap en portret, daarbij de kunst 
van Mondriaan en Cobra: dat wordt nog dringen straks. 
Toch kwam er al in de eerste ronde nog een stilleven bij, 
om een vriend van mij een plezier te doen. 

Hij haalde het werk van Torrentius uit de reserve, en 
ook u mag nu nog één stuk kiezen uit de restgroep van 
vijf, die ik na lange aarzeling besloot te laten rusten. 
Op de homepage van de Vereniging Rembrandt treft u een 
‘knop’ aan die u direct naar De toevoeging met de restgroep 

van vijf stillevens zal brengen. U vindt daar  
onder meer het grote boekenstilleven uit de  
omgeving van Rembrandt, dat tegenwoordig  
op naam van Lievens staat – een meesterlijk 
schilderij, van een type dat in de aangeboden  
selectie nog ontbreekt. In die kleine voorraad 
bevindt zich ook het Stilleven met stenen kruik en 
pijpen van Pieter van Anraedt, de Dode  
patrijs van de oude Weenix, een anoniem 
schilderijtje uit 1667 van een operatief ver- 
wijderde neuspoliep en Pyke Kochs Stilleven 
met appels en peren. U vindt er bovendien  
een korte tekst met een toelichting waarin  
ik kort stil sta bij de redenen waarom ik die 
vijf werken eventueel had willen opnemen. 

Het werk dat eind maart de meeste stem-
men heeft gekregen, zal ik dan alsnog bespre-
ken – en het blijft boventallig, dus het tast de 
samenstelling van de verdere selectie in de 
andere genres niet meer aan. Met andere  
woorden: als u in meerderheid voor Koch zou 
kiezen, krijgt hij straks inderdaad (net als Vermeer)  
twee werken in het overzicht in plaats van één. Het wordt 
zeer op prijs gesteld als u de keuze die u gaat maken ook 
kort in het daartoe gereserveerde veld wilt motiveren, en 
uitlegt waarom u kiest zoals u doet. Dank!’ s

Boek in de maak
 Voegt u nog een stilleven toe?

In december lanceerde de Vereniging Rembrandt op haar website 
het project Boek in de maak van fellow Peter Hecht. Zou het kun-
nen, zo vraagt hij zich af, om aan de hand van honderd en enige 
schilderijen de geschiedenis van de Hollandse schilderkunst te  
vertellen? En zou het mogelijk zijn daarbij alleen maar voorbeelden 
uit het Nederlands openbaar kunstbezit te gebruiken, zodat er een 
gedroomde tentoonstelling ontstaat waarvan iedereen desgewenst 
ook alle gekozen werken altijd in het echt kan zien? Peter Hecht 
werkt aan dit project in etappes en begon bij het genre stilleven.

Nu al een 
groot succes 

Bij het ter perse gaan van dit 
Bulletin hebben reeds 5423 

mensen het Boek in de maak 
van Peter Hecht bezocht.  

Via de sociale media 
verschenen diverse positieve 

berichten over deze 
bloemlezing. 
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NIEUWS VAN DE VERENIGING

 
Vereniging Rembrandt ontvangt wederom 
genereuze bijdrage BankGiro Loterij
Op 11 februari werd tijdens het Goed 
Geld Gala bekendgemaakt dat de 
Vereniging Rembrandt in 2014, net als 
vorig jaar, een bijdrage van € 400.000 
ontvangt van de BankGiro Loterij. Dit 
geld is bestemd voor de ondersteuning 
van aankopen door musea die geen 
 direct beneficiënt zijn van de Loterij. 
Dankzij deze constructie heeft de 
Vereniging Rembrandt met haar BankGiro 
Loterij Aankoopfonds de afgelopen jaren 
kunnen bijdragen aan 24 aanwinsten 
 verdeeld over het hele land.

Met haar 650.000 deelnemers kan  
de BankGiro Loterij dit jaar ruim 62,5 
miljoen euro schenken aan cultuur in 
Nederland. Tijdens een feestelijke 
 bijeenkomst in de Nieuwe Kerk in 
Amsterdam reikte de BankGiro Loterij  
de bedragen symbolisch uit door middel 
van waardecheques aan 70 culturele 
 organisaties. De Vereniging Rembrandt 
was een van de organisaties die mag 
 rekenen op een bijdrage. Wij zien hierin 
een belangrijk blijk van vertrouwen in 
onze doelstelling.

Sophie Rigby: How I fell in love with the Vereniging Rembrandt…
During our unusually warm 
Autumn last year, I cycled to the 
Teylers Museum in Haarlem and 
came face to face with the gran-
diose figure himself. Drawn in by 
the exquisite lines of the etching 
needle, I was struck by his extra-
ordinary stare telling of forthright 
expertise and utmost integrity. 
One week later I encountered him 
again at the Rijksmuseum. 
Breaking his gaze to check the 
credit line, I felt a surge of pride 
at reading ‘acquired with support 
from the Vereniging Rembrandt.’ 
 
This magnificent sense of connec-
tedness to art is what the Vereniging 
Rembrandt does so well. All those 
with a heart for art can be one and 
the same in Rembrandt’s portrait 
space, as I had witnessed in his 
 Self-portrait in the Rijksmuseum 
(supported in 1977). Members are 

integral to the fabric of Dutch cultu-
ral heritage, as much part of the 
canvas threads as the masterpiece it 
boasts. The Dutch say it much better, 
‘maak deel uit van kunst in Neder-
land’; literally being part of the art. 
 The Vereniging’s annual report of 
1886 stated: ‘Geene Vereeniging kon 

zich beter… achter de koninklijke 
 figuur van REMBRANDT verschuilen 
dan de onze. Even weinig bedacht 
op eigen voordeel als hij, trachten 
wij de kunst te dienen.’ My eyes are 
easily seduced by Rembrandt’s hazy 
palette, but the organisation that so 
aptly bears his name has a remarkable 

clarity of purpose, working with a 
tenor of integrity testament to the 
quality of art it supports. Rembrandt’s 
red ‘R’ is the hallmark sensitively 
 responding to serve the Collectie 
Nederland, and privileges an essenti-
ally unique involvement with art. 
 What’s in a name, then? That 
 expertise that had caught my eye in 
Rembrandt’s characterful etching in 
Haarlem defines so much the artist’s 
oeuvre as the organisation champi-
oning his name. What Rembrandt 
did for Dutch Golden Age Painting, 
Rembrandt does, and continues to 
do for the enrichment of our natio-
nal collections. 

Sophie Rigby is afgestudeerd kunst -

 historica aan het Courtauld Institute in 

Londen. Zij zet zich momenteel in voor het 

vergroten van de merkbekendheid van de 

Vereniging Rembrandt onder Nederlandse 

(kunstgeschiedenis)studenten. 

Voor de leden...



Drieluik met de aanbidding der koningen

Rond het verschijnen van dit Bulletin opent een groots 
 opgezette overzichtstentoonstelling over de kunstenaar Jacob 
Cornelisz van Oostsanen (1470-1533). De tentoonstelling is 
gelijktijdig op drie locaties: Stedelijk Museum Alkmaar, de 
 Sint-Laurenskerk in Alkmaar en het Amsterdam Museum.  
Een uitgelezen kans om vele zelden uitgeleende schilderijen, 
tekeningen, houtsneden en glasruitjes van Jacob Cornelisz van 
Oostsanen en tijdgenoten bij elkaar te zien, waaronder diverse 
internationale bruiklenen. De Kruisberg en Drieluik met de 
aanbidding der koningen, beide met steun van de Vereniging 
Rembrandt aangekocht door het Rijksmuseum, verhuizen voor 
deze gelegenheid naar het Amsterdam Museum. Meer informatie 
is te vinden op de websites van de deelnemende musea en op 
www.vanoostsanen.nl.

Sieraden

In 2010 slaagde Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch er met 
steun van de Vereniging Rembrandt in een bijzondere en 
omvangrijke collectie van sieradenontwerpster Emmy van 
Leersum te verwerven. Een deel hiervan wordt de aankomende 
maanden geëxposeerd op De show van Gijs+Emmy in het 
Stedelijk Museum Amsterdam. Deze tentoonstelling gaat over 
de avant-gardistische sieraden en kledingontwerpen van Emmy 
van Leersum en haar partner Gijs Bakker. Zij ontketenden aan 
het einde van de jaren zestig een kleine revolutie met hun 
vooruitstrevende ontwerpen. Het Stedelijk Museum laat hun 
werk zien aan de hand van multidisciplinaire installaties, die 
zijn geïnspireerd op hun legendarische modeshow die in 1967 
in hetzelfde museum plaatsvond. Nog tot 24 augustus.

GESTEUNDE WERKEN UITGELICHT
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Centraal Museum 6 jan

Dit stilleven van Floris Verster is onderdeel van 
virtuele tentoonstelling @VRembrandt

Menno Jonker @menno_jonker 3 jan.

Hoe Paudiss uien naast een Rembrandt 
schilderde @VRembrandt @boijmans

Volg ons ook op Twitter en laat van u horen

Tweets

 Een uitzonderlijke schenking
De Stichting die sinds jaar en dag Compositie met rood, geel, zwart, blauw en 
grijs (1921) van Piet Mondriaan bezit, heeft besloten dit schilderij te schenken 
aan de Vereniging Rembrandt. Zij vindt dat de grote verantwoordelijkheid 
voor dit belangrijke werk bij de Vereniging in de beste handen is. 

Het schilderij was al eerder in 
bruikleen gegeven aan het Haags 
Gemeentemuseum en blijft daar in 
de toekomst ook te zien, alleen is de 
bruikleengever nu een andere. Met 
de aanvaarding van deze schenking 
neemt de Vereniging Rembrandt de 
verantwoordelijkheid van de Stichting 
over. Zij zal erop toezien dat dit werk 
altijd en voor iedereen te zien zal zijn. 
 

Een uitzonderlijke schenking, natuurlijk 
allereerst vanwege het evidente en 
eminente belang van dit schilderij, om 
de criteria van de Stichting Nationaal 
Fonds Kunstbezit te noemen, maar ook 
omdat de Vereniging Rembrandt eige-
naar zal blijven van dit werk om zo de 
wens van de oprichters van de stichting 
uit te voeren: dit schilderij te behouden 
voor Nederland en te delen met velen.  
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Voor de leden...

NIEUWS VAN DE VERENIGING

Uniek zelfportret voor het 
Frans Hals Museum
Bij het afscheid van Karel Schampers als directeur 
kreeg het Frans Hals Museum een bijzonder 
 cadeau. Het echtpaar Rob en Ellen Vellekoop 
– als Gildemeesters van de Vereniging 
Rembrandt zeer betrokken bij het 
openbaar kunstbezit – schonk het  
museum een zelfportret van de 
schilder Cornelis Cornelisz van 
Haarlem (1562-1638). Een royaal 
geschenk, ingegeven door de behoefte 
iets terug te doen voor de samenleving.

Het ruitvormige schilderijtje bevond zich al en-
kele jaren als bruikleen in het Frans Hals Museum 
en schitterde daar anderhalf jaar geleden op de over-
zichtstentoonstelling over ‘de Hollandse Michelangelo’. 

Rob Velle koop: ‘Het is het enige zelfportret dat bekend is van 
Cornelis Cornelisz van Haarlem en zeer de moeite waard 

om te tonen. Ik heb het een jaar of vijf geleden gekocht 
bij kunsthandelaar Bob Haboldt. Na aankoop heb ik 

het schilderij direct ter beschikking gesteld aan 
het Frans Hals Museum, omdat ik vond dat het 

naar een openbare verzameling moest en 
omdat het daar permanent op zaal kon 

worden getoond in een overzicht van 
de Haarlemse schilderkunst.’
 Vanwaar deze genereuze geste? 

‘Ik wilde graag iets terugdoen voor 
de maatschappij’, vertelt Rob Vellekoop. 

‘Ik voel de verantwoordelijkheid om wat 
bij te dragen en heb gekozen voor iets wat bij 

mijn levenssfeer past, de oude meesters.’ Enkele 
maanden geleden zette het echtpaar de bruikleen 

om in een gift: ‘Het afscheid van Karel Schampers was 
een goede gelegenheid het schilderij te schenken. En daarbij: 

geven met de warme hand is wel zo prettig.’

Het in 2012 opgerichte Ekkart 
Fonds heeft een eerste beurs 
van 20.000 euro toegekend 
aan het Westfries Museum in 
Hoorn voor onderzoek naar de 
17de-eeuwse portretten in de 
collectie. De jury bestond uit dr. 
Emilie Gordenker, prof. dr. Frans 
Grijzenhout en de naamgever 
van het fonds, prof. dr. Rudi 
Ekkart.

Ten gevolge van bezuinigingen en 
het stellen van andere prioriteiten 
staat de ruimte voor onderzoek 
en het vergroten van inhoudelijke 
kennis bij veel musea ernstig 
onder druk. Een ontwikkeling 
waarvan de gevolgen op korte 

termijn misschien niet direct 
 gevoeld zullen worden, maar die 
de Vereniging Rembrandt zorgen 
baart. Mede door deze zorg inge-
geven is in 2012 ter gelegenheid 
van het afscheid van Rudi Ekkart 
als bestuurslid van de Vereniging 
Rembrandt en directeur van het 
Rijksbureau voor Kunsthistorische 
Documentatie het Ekkart Fonds 
voor kunsthistorisch onderzoek 
opgericht. Dit gebeurde in samen -
werking met de Nederlandse 
Museumvereniging en met bij-
drages van vele Nederlandse 
musea.
 De doelstelling van dit fonds is 
het verlenen van een bijdrage van 
ten hoogste 20.000 euro voor het 

verrichten van kunsthistorisch 
onderzoek naar specifieke voor-
werpen of (delen van) verzame-
lingen in Nederlands openbaar 
kunstbezit, resulterend in een 
wetenschappelijke publicatie en/
of tentoonstelling. De beurzen 
worden op basis van een door de 
musea ingediend plan verleend 
aan onderzoekers die op zijn 
minst een onderzoeksmaster en 
liefst een proefschrift hebben 
 voltooid, en die nog aan het 
begin van hun carrière staan.
 In oktober 2013 zijn de eerste 
drie aanvragen ingediend bij de 
Adviescommissie en vervolgens is 
de eerste beurs van 20.000 euro 
toegekend aan het Westfries 

Eerste beurs Ekkart Fonds voor het Westfries Museum
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NIEUW FONDS 
OP NAAM
Het Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds

In december 2013 werd het  
Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds bij de 
Vereniging Rembrandt ingesteld. 
Doelstelling is het steunen van aan-
kopen van kunst vanaf 1500 met een 
voorkeur voor kerkelijke kunst.

Jan Kennis (raadsheer aan het Hof 
te Amsterdam) overleed in 2011 op 
te jonge leeftijd. Hij was een groot 
kunst liefhebber, bezocht overal ter 
wereld musea en kerken en liet een 
prachtige en gevarieerde  verzameling 
na. Te zijner nagedachtenis heeft zijn 
echtgenote dit fonds opgericht.

Museum. Het gewenste en ge-
honoreerde onderzoek zal dit 
voorjaar van start gaan, nadat 
het museum een projectplan 
heeft gemaakt en een bursaal 
heeft geselecteerd. Het West-
fries Museum legt zich sinds 
2008 toe op het vertellen van 
het verhaal van de opkomst, 
bloei en neergang van de 
West-Friese handelssteden in 
de periode 1500-1800, met  
een zwaar accent op de eerste 
helft van de 17de eeuw, toen 
de regio een ongekende 
 dynamiek kende.

Het onderzoeksbeleid van het 
museum is erop gericht zoveel 
mogelijk expertise over de 
Gouden Eeuw als geheel en  
die in de regio West-Friesland 
in het bijzonder op te bouwen, 
met de objecten in eigen col-
lectie als uitgangspunt. Omdat 
de puur inhoudelijke staf uit 
0.9 FTE bestaat is onderzoek 
en opbouw van kennis, vaak 
gekoppeld aan het organiseren 
van een tentoonstelling, bijna 
onmogelijk zonder een beroep 
te doen op expertise van  buiten.
Voor 2016 staat een tentoon-

stelling gepland over Jan 
Albertsz Rotius, de belangrijkste 
Hoornse schilder uit de 17de 
eeuw. Rotius was in hoofdzaak 
portrettist, en de focus van het 
met behulp van de beurs te 
 realiseren onderzoek is dan ook 
gericht op de 17de-eeuwse 
 portretten in de verzameling van 
het Westfries Museum. Dit spe-
cifieke onderzoek zal bijdragen 
aan het uiteindelijke doel van 
het museum: een beredeneerde 
catalogus van de 202 schilderijen 
uit de 17de eeuw (waaronder 
128 portretten) in de collectie.

Bijdrage aan Ekkart Fonds
Ter gelegenheid van zijn afscheid 
als directeur van het Frans Hals 
Museum/De Hallen Haarlem 
noemde Karel Schampers als 

cadeausuggestie een bijdrage 
aan het Ekkart Fonds. Deze 
suggestie heeft geresulteerd in 
een schenking van ruim 5.000 
euro. Dank aan Karel en dank 

aan alle gevers die hiermee het 
belangrijke collectiegerelateerd 
museaal onderzoek ondersteunen 
én jonge wetenschappers de 
kans geven ervaring op te doen.

De Vereniging 
Rembrandt op de 
TEFAF 2014
Wij zijn bijzonder gelukkig dat de 
Vereniging Rembrandt ook dit jaar weer, 
met dank aan de TEFAF-organisatie, met 
een stand aanwezig is op de grootste 
kunst- en antiekbeurs ter wereld. De beurs 
is dit jaar van 14 tot en met 23 maart. 

Komt u vooral aan het begin van uw bezoek 
bij ons langs, standnummer 828, want net als 
voorgaande jaren delen wij weer de TEFAF-
tips uit. Een lijst met 10 kunstwerken die u 
volgens andere leden van de Vereniging niet 
mag missen. Wij nodigen u graag uit om deze 
lijst te versterken. Welk van deze 10 werken 
moet volgens u vervangen worden door een 
ander? Een kunstwerk dat volgens u meer de 
moeite waard is? Wij zijn benieuwd naar uw 
mening! Aan het eind van iedere beursdag 
presenteren wij de actuele top 10 op de stand. 

Het ontwerp van de stand is 
ons aangeboden door Buro94
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NIEUWS VAN DE VERENIGING

Voor de leden...

Caius Cirkel kiest voor de Japanse lakkist
Op het jaardiner van de Caius Cirkel op  
26 oktober 2013 kozen de leden ervoor het 
fondsgeld van 2013 te gebruiken voor het 
mede-ondersteunen van de aankoop van  
de Japanse lakkist van het Rijksmuseum.

Drie conservatoren 
van twee musea 
presenteerden ‘hun’ 
recente aanwinst 
op deze  bijeen - 
komst. De drie aanwinsten waren vooraf door 
de leden van de Cirkel als favoriete aankopen 
van het jaar gekozen. Na de bevlogen pitches 
van de conservatoren Menno Fitski en Martine 
Gosselink, beiden van het Rijksmuseum 
Amsterdam, en Wyke Sybesma van het 
Dordrechts Museum, besloten de leden dat 
hun bijdrage naar de aankoop van de 17de-
eeuwse lakkist gaat. In mei krijgen de Caius-
leden een bijzondere rondleiding door het 
Rijksmuseum met daarbij  speciale aandacht 
voor de Aziatische kunst.  

Utrechtse Rembrandt Cirkel steunt portretkop 
Een van de voorrechten die horen bij een 
lidmaatschap van een Rembrandtcirkel is 
dat de leden daarvan jaarlijks met elkaar 
bepalen aan welke door de Vereniging 
Rembrandt gesteunde kunstaankoop het 
fonds van hun cirkel bijdraagt. De leden van 
de Utrechtse Rembrandt Cirkel kozen dit 
jaar voor de Cyprische portretkop van het 
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. 

De stemming werd gehouden tijdens het 
 jaardiner van de Utrechtse Rembrandt 
Cirkel in het tijdelijke onderkomen van het 
Mauritshuis in het Haags Gemeentemuseum.
 De aankoop van de Cyprische  portretkop 
werd gesteund door de Vereniging Rembrandt 
vanwege zijn hoge esthetische kwaliteit.  
De kop kan zich meten met de belangrijk-
ste portretkoppen 
 binnen de vooraan-
staande Europese 
collecties zoals die 
van het Louvre en 
het British Museum, 
en belooft uit te 
groeien tot een 
icoon voor zowel het 
Rijksmuseum van 
Oudheden als de 
Collectie Nederland. 

Introducé-
ontvangst jonge
Rembrandtleden
Nieuwe leden zijn altijd welkom  
bij de Vereniging Rembrandt, want 
met meer leden kunnen we meer 
ambitieuze aankopen  mogelijk 
maken. Op 16 november organiseer-
den wij samen met het Museum  
Het Schip in Amsterdam een  speciale 
ontvangst voor het werven van 
nieuwe jonge leden.

Twee uur lang werd deze jonge 
 enthousiaste groep ondergedompeld 
in de wereld van de Amsterdamse 
School onder de bezielende  leiding 
van algemeen directeur Alice Roegholt. 
 In 2012 steunde de Vereniging 
Rembrandt de aankoop van een slaap-
kamerameublement van Piet Kramer 
(1881-1961). Piet Kramer was een van 
de belangrijkste architecten en meubel-
ontwerpers van de Amsterdamse 
School. In 2014 kan het Museum Het 
Schip weer een uniek  gebouw uit deze 
stijlperiode aan het museum toevoegen. 
Daar zal ‘de slaapkamer’ in volle  glorie 
aan het publiek gepresenteerd worden.
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Een aankoop met een staartje
In 2012 verwierf Gemeentemuseum Den Haag met steun van onder andere de 
Vereniging Rembrandt en haar Titus Fonds een triptiek van Paul Thek uit 1971.  
Die aankoop leidde tot internationale belangstelling en samenwerking. Een mooi 
neven effect was dat conservatoren uit Keulen hierdoor ook de Nederlandse  
kunstenaar René Daniëls in het vizier kregen.

De aanwinst bood het Gemeentemuseum de 
mogelijkheid banden aan te knopen met 
buitenlandse musea die werk van Thek in 
hun verzameling hebben. Het meest relevant 
in relatie tot dit drieluik zijn de  col lecties van 
het Centre Pompidou in Parijs en Museum 
Kolumba in Keulen. Dit laatste museum is 
een bijzonder instituut: als museum van het 
aartsbisdom Keulen verbindt het oude kunst 
met moderne en hedendaagse kunst. Dit 
alles is ondergebracht in een veelgeroemd 
gebouw van de architect Peter Zumthor. 
Collectie en gebouw gaan – zoals dat ook zo 
mooi gebeurt in het Gemeentemuseum – 
een relatie met elkaar aan.

Over de jaren heeft Kolumba de grootste 
 museale verzameling Thek opgebouwd, waar-
onder werken op papier die in verband staan 
met het triptiek in Den Haag. Naar aanleiding 
van de aanwinst uit 2012 hebben de twee 
musea plannen voor samenwerking gemaakt. 
Tijdens een recent bezoek aan Den Haag 
 ontdekte de staf van Kolumba het werk van 
de Nederlandse kunstenaar René Daniëls,  
dat in dezelfde zaal hangt als de schilderijen 
van Thek. Enthousiaste reacties, met als ge-
volg dat de collega’s uit Duitsland zich nu  
ook gaan verdiepen in Daniëls. En zo werkt 
de verwerving van één kunstwerk voor de 
Collectie Nederland op velerlei niveaus door.

Tijdelijk onderdak
voor tulpenhouders
uit Limmen

In 1974 kocht het in 1933 opgerichte 
Museum voor Bloembollenteelt  
in het Noord-Hollandse Limmen  
met steun van de Vereniging een 
paar kleine tulpenvazen, in blauw 
gedecoreerd met putti tussen 
 bloemen op de voet. Beide vazen 
zijn gemerkt LVE in monogram, het 
merk van Lambert van Eenhoorn, 
van 1691 tot 1721 eigenaar van de 
 fabriek De Metaale Pot in Delft. 
Deze twee bloemenhouders waren  
in 2007 te zien op de grote tentoon-
stelling Vazen met tuiten in het 
Gemeentemuseum Den Haag.

Inmiddels is het Museum voor Bloem-
bollenteelt al weer enige jaren gesloten 
en op zoek naar nieuwe huisvesting  
om zijn collectie te tonen. Dit kan  
nog even duren. Reden waarom de 
Vereniging Rembrandt in overleg is met 
het stichtingsbestuur van het  museum 
om de vazen in bruikleen te geven aan 
het Haags Gemeentemuseum. Zo zullen 
ze weer voor  iedereen te zien zijn, en 
hebben ze daarnaast een tijdelijk maar 
veilig en goed verzekerd onderdak.
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p ‘Jonge meester’ lidmaatschap 
Tenminste € 350 per  
kalenderjaar voor (minimaal) 
vijf jaar.
Dit is een lidmaatschap voor 
2 personen, dus u ontvangt 

2 Rembrandtkaarten. Behalve de privileges die alle 
leden van de Vereniging Rembrandt genieten, heeft 
u vrije toegang tot de Rembrandtlezing. Bovendien 
wordt u 2x per jaar uitgenodigd voor een ontvangst 
met uw (klein)kinderen, neefjes of nichtjes. Tenzij u 
hebt aangegeven hier geen prijs op te stellen, wordt 
uw naam vermeld in het Jaarverslag.

p ‘Leermeester’ lidmaatschap 

Tenminste € 1.000 per  
kalenderjaar voor (minimaal) 
vijf jaar 
Als ‘Leermeester’ kunt u  
uw schenking toewijzen aan 

een specifiek verzamelgebied en zo heel concreet  
bijdragen aan kunstwerken in uw interessegebied. 
Daarnaast geniet u dezelfde privileges als een ‘Jonge 
meester’. 

p ‘Gildemeester’ lidmaatschap 
Tenminste € 2.500 per  
kalenderjaar voor  
(minimaal) vijf jaar
Een ‘Gildemeester’ heeft 
dezelfde privileges als een 

‘Leermeester’, maar wordt bovendien uitgenodigd 

voor het jaarlijkse Rembrandtdiner op een wisse-
lende, spraakmakende locatie.
 

p ‘Hollandse meester’ lidmaatschap 
Tenminste € 15.000 per  
kalenderjaar voor (minimaal) 
vijf jaar
Het ‘Hollandse meester’ 
lidmaatschap biedt u de 

mogelijkheid een Rembrandtfonds op Naam op te 
richten. U bepaalt, in samenspraak met de Vereniging 
Rembrandt, de naam en de doelstelling en draagt zo 
op een heel persoonlijke wijze bij aan de Collectie 
Nederland. Daarnaast geniet u de privileges van een 
‘Gildemeester’.

De Vereniging Rembrandt helpt u graag bij het  
afsluiten van een notariële akte en neemt vanaf een  
periodieke gift van € 350 ook de kosten voor haar  
rekening.

ANDERE VORMEN VAN SCHENKEN AAN DE 
VERENIGING REMBRANDT

De Vereniging Rembrandt biedt u de keuze uit ver-
schillende vormen van schenking. Welke vorm u ook 
kiest, iedere gift is fiscaal aftrekbaar. De Vereniging 
Rembrandt is geheel vrijgesteld van schenk- en erfbe-
lasting en is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). De fiscale aftrekbaarheid is hierdoor 
voor u optimaal. Bovendien kunt u sinds 1 januari 2012 
gebruik maken van de Geefwet, die maakt dat  
u uw gift met een multiplier van 25% kunt verhogen 
tot een extra giftenaftrek van maximaal € 1.250. 
Meerdere giften in een jaar aan verschillende ANBI-
organisaties kunnen bij elkaar opgeteld worden.  
Meer informatie en rekenvoorbeelden vindt u op www. 
verenigingrembrandt.nl/steun-ons/fiscale-voordelen.

Eenmalige gift (geldelijk of in natura)
Wanneer u eenmalig of incidenteel een schenking 
wilt doen aan de Vereniging Rembrandt, mag u deze 
schenking op uw fiscale jaarinkomen in mindering 
brengen. Daarbij geldt een plafond van 10% van 
het gezamenlijk inkomen. Op de website van de 
Vereniging kunt u een rekenvoorbeeld vinden. Een 
gift kan ook in natura (kunstvoorwerpen) worden  
gedaan. Wij maken graag een afspraak met u om  
de mogelijkheden en uw wensen te bespreken.

Periodieke gift – zie ook de verschillende  
meesterlidmaatschappen
U profiteert optimaal van fiscale voordelen die de 
overheid biedt wanneer u een schenking aan de 
Vereniging Rembrandt vastlegt in een notariële akte. 
De voorwaarde is dat de schenking een looptijd heeft 
van minimaal vijf jaar. De Vereniging Rembrandt 
neemt de kosten voor de notaris voor haar rekening 
bij schenkingen vanaf € 350. 

Erfstellingen en legaten
Door de Vereniging Rembrandt op te nemen in uw 
testament kunt u blijvend een bijdrage leveren aan de 
toekomst van de Collectie Nederland. U kunt de 
Vereniging Rembrandt in uw testament opnemen door 
middel van een legaat of erfstelling. Zo kunt u een be-
drag en/of kunstvoorwerpen of uw vermogen nalaten 
aan de Vereniging Rembrandt. De bestemming van de 
kunstvoorwerpen kan worden bepaald in overleg met 
de Vereniging Rembrandt. Hiervoor geldt de genoemde 
vrijstelling van erfbelasting. Tevens is er de bijzondere 
mogelijkheid dat erfgenamen de erfbelasting gedeel-
telijk voldoen door overdracht van kunstvoorwerpen 
aan de Staat. Wij maken graag een afspraak met u om 
de mogelijkheden en uw wensen te bespreken.

Rembrandtfonds op Naam – een persoonlijke vorm  
van schenken of nalaten
Met een Rembrandtfonds op Naam levert u op een 
heel persoonlijke en bijzondere wijze een bijdrage aan 
de Collectie Nederland. Met een Rembrandtfonds op 
Naam kunt u een familienaam in stand houden of een 
dierbare eren. U kunt in samenspraak met de 
Vereniging Rembrandt zelf de naam en de doelstelling 
bepalen. Zo wordt uw gift besteed aan de kunstwer-
ken van uw voorkeur. Met een gift of legaat van mini-
maal € 75.000, of tenminste € 15.000 per kalenderjaar 
voor (minimaal) vijf jaar, kunt u een Rembrandtfonds 
op Naam oprichten. Wij maken graag een afspraak 
met u om de mogelijkheden te bespreken 

Contact
Voor meer informatie over schenken aan de  
Vereniging Rembrandt en de fiscale voordelen  
kunt u contact opnemen met Fusien Bijl de Vroe:  
bijl@verenigingrembrandt.nl of Minke van Hooff:  
vanhooff@verenigingrembrandt.nl. Zij zijn  
telefonisch te bereiken op 070-427 17 20.

MAAK DEEL UIT VAN KUNST IN NEDERLAND

Een lidmaatschap van de Vereniging Rembrandt kan 
met u meegroeien. Naast contributielidmaatschappen 
zijn er ook lidmaatschapsvormen met extra privileges. 
Dit zijn aktelidmaatschappen: een jaarlijks gelijke 
schenking voor minimaal vijf jaar, vastgelegd bij een 
notaris, waarmee u optimaal gebruik maakt van de 
fiscale voordelen. Afhankelijk van uw inkomen krijgt 
u maximaal 52% van uw schenking terug en met de 
multiplier van 25% van de Geefwet zelfs nog meer. 
Voor u als lid is dit een aantrekkelijke manier om de 
Vereniging Rembrandt te steunen. Hieronder vindt u 
een korte samenvatting van de verschillende lidmaat-
schapsvormen met akte. De privileges die daarbij 
horen en de nettokosten dankzij fiscale voordelen, 
vindt u op www.verenigingrembrandt.nl/steun-ons.
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De leden van de Vereniging Rembrandt hebben op vertoon van het bewijs van 
lidmaatschap vrije toegang tot de vaste collecties van de onderstaande musea die sinds  
de oprichting van de Vereniging in 1883 zijn gesteund bij de aankoop van kunstwerken.  

ONDERSTEUNDE MUSEA    

VRIJE TOEGANG TOT DE VASTE COLLECTIES VAN:
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p AlkmAAr
Stedelijk Museum 

p Amerongen
Kasteel Amerongen 

p Amersfoort
Museum Flehite 

p Ammerzoden
Kasteel Ammersoyen 

p Amstelveen
Cobra Museum

p AmsterdAm
Allard Pierson Museum 
Amsterdam Museum 
Bijbels Museum 
Joods Historisch Museum 
Museum Amstelkring 
Museum Het 
  Rembrandthuis 
Museum Het Schip 
Museum Van Loon 
Museum Willet-Holt huysen 
Nederlands Scheep vaart-
  museum
Pijpenkabinet & Smokania
Rijksmuseum
Stedelijk Museum 
Stedelijk Museum Bureau  
  Amsterdam
Tropenmuseum 
Van Gogh Museum 

p Apeldoorn
Paleis Het Loo-Nationaal 
  Museum 

p AppingedAm
Museum Stad Appingedam 

p Arnhem 
Gemeentemusea 

p Assen
Drents Museum 

p Asten
Klok & Peel Museum Asten

p Barneveld
Veluws Museum Nairac 

p Berg en dAl
Afrika Museum 

p Bergen op zoom
Het Markiezenhof 

p Beverwijk
Museum Kennemerland 

p BredA
Breda’s Museum 

p Brielle
Historisch Museum Den 
  Briel 

p delft
Museum Lambert van 
  Meerten
Stedelijk Museum Het 
  Prinsen hof 

p deventer
Gemeentemusea 

p dordrecht
Dordrechts Museum 
Huis Van Gijn 

p eindhoven
Van Abbemuseum 

p enkhuizen
Stichting Rijksmuseum 
  Zuiderzeemuseum 

p enschede
Rijksmuseum Twenthe 

p frAneker
 Museum Martena 

p gorinchem
Gorcums Museum 

p goudA
Museum Gouda 

p ’s-grAvenhAge 
Gemeentemuseum Den 
  Haag
Haags Historisch Museum 
Koninklijk Kabinet van   
  Schilderijen Mauritshuis 
Museum Bredius 
Museum Meermanno
De Mesdag Collectie

p groningen
Groninger Museum 

p hAArlem
Frans Hals Museum 
Historisch Museum 
  Haarlem 
Teylers Museum 

p hAArzuilens
Kasteel de Haar  

p hArlingen
Gemeentemuseum 
  Het Hannemahuis 

p hAttem
Voerman Museum 

p’s-heerenBerg 
Kasteel Huis Bergh

p heerenveen
Museum Belvédère

p heino/wijhe
Museum De Fundatie/
  Kasteel Het Nijenhuis

p helmond
Gemeentemuseum 
  Helmond

p ’s-hertogenBosch
Noordbrabants Museum
SM’s-Stedelijk Museum 

p heusden A/d mAAs
Het Gouverneurshuis 

p hilversum
Museum Hilversum

p hoorn
Westfries Museum 

p kAtwijk
Katwijks Museum 

p lAren
Singer Museum

p leek
Nationaal Rijtuigen-
  museum 

p leens
Borg Verhildersum

p leerdAm
Nationaal Glasmuseum 

p leeuwArden
Fries Museum 
Keramiekmuseum 
  Princessehof 

p leiden
Museum Boerhaave 
Prenten ka binet der Rijks-
  univer si teit 
Rijksmuseum van 
  Oudheden 
Rijksmuseum voor 
  Volken kunde 
Museum De Lakenhal 

p loosdrecht
Kasteel-Museum Sypestyn 

p mAArssen
Slot Zuylen 

p mAAstricht
Bonnefantenmuseum 

p mArken
Marker Museum 

p middelBurg
 Zeeuws Museum 

p nijmegen
Museum Het Valkhof 

p otterlo
Kröller-Müller Museum
Nederlands Tegelmuseum 

p purmerend
Purmerends Museum 

p ridderkerk
Huys ten Donck (alleen de 
  tuinen) 

p roermond 
Cuypershuis

p rotterdAm
 Atlas Van Stolk/Het 
  Schielandshuis/Museum 
  Rotterdam (Tot nader 
  order gesloten)
Kunsthal Rotterdam 
Maritiem Museum 
  Rotterdam 
Museum Boijmans Van 
  Beuningen 
NAi Nederlands Architec -
  tuurin sti tuut
Wereldmuseum 
Rotterdam/Museum voor 
  Volkenkunde

p rozendAAl
Kasteel Rosendael

p de rijp
Museum In ‘t Houten Huis 

p rijswijk (zh)
Museum Het Tollenshuis

p scheveningen
Museum Beelden aan Zee 

p schiedAm
Stedelijk Museum

p schoonhoven
Nederlands Zilvermuseum 

p sluis
Oudheidkundige 
  Verzameling Belfort Sluis

p sneek
Fries Scheepvaart Museum 

p tiel
Flipje en Streekmuseum Tiel 

p tilBurg
Audax Textielmuseum 
De Pont, Stichting voor 

hedendaagse kunst 
– De Pont behoort niet tot

de ondersteunde musea, 
maar geeft de leden van 
de Vereniging Rembrandt 
toch vrije toegang

p uden
Museum voor Religieuze 
  Kunst 

p uithuizen
Menkemaborg

p utrecht
Centraal Museum  
Museum Catharijneconvent 
Museum Speelklok 

p vAAssen
Kasteel Cannenburch 

p vlissingen
Zeeuws maritiem 
  muZEEum 

p voorBurg
Museum Swaensteyn 

p voorschoten
Kasteel Duivenvoorde 

p weesp
Gemeentemuseum

p woerden
Stadsmuseum Woerden

p zAAndAm
Museum van het 
  Nederlandse Uurwerk 

p zAltBommel
Stadskasteel Zaltbommel 

p zierikzee
Maritiem Museum 
  Zierikzee 
Stadhuismuseum 

p zutphen
 Museum Henriëtte Polak 
  in De Wildeman 
Stedelijk Museum 

p zwolle
Museum de Fundatie/
  Paleis aan de Blijmarkt
Stedelijk Museum 

VERENIGING 
REMBRANDT
ALS JE OM
KUNST GEEFT 

Stilleven met kazen, amandelen en krakelingen, Clara Peeters
Aanwinst voor het Mauritshuis, Den Haag



Gebruik uw schenking om uw favoriete  verzamel gebied te steunen  
 Kijk op www.verenigingrembrandt.nl voor meer informatie

In dit Bulletin: 
De Vereniging Rembrandt 
steunde in 2013 de aankoop van 
Middeleeuwse kunst — Drieluik 
met de balseming van het lijk van 
Christus, met op de zijluiken de 
heilige Antonius en Johannes de 
Doper door Museum Boijmans 
Van Beuningen in Rotterdam.

VERZAMELGEBIED GESTEUND    MIDDELEEUWSE KUNST

P beeldhouwkunst
P fotografie
P glas
P keramiek

P kunstnijverheid
p middeleeuwse kunst
P  moderne en 

hedendaagse kunst

P niet-westerse kunst
P prenten en tekeningen
P  schilderkunst 16de en 

17de eeuw

P schilderkunst 18de eeuw
P schilderkunst 19de eeuw
P zilver
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