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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.

Aelbert Cuyp, Rivierlandschap met ruiters, in 1965 aangekocht door het Rijksmuseum Amsterdam met steun van de Vereniging Rembrandt

MAAK DEEL UIT 
VAN KUNST 
IN NEDERLAND
 STEUN DE COLLECTIE NEDERLAND
 VANAF € 65,- PER JAAR
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Op 10 februari organiseerde 
de BankGiro Loterij net als 
elk jaar een avond waarop 
bekendgemaakt wordt 
welke organisaties op welke 
bedragen mogen rekenen, 
om ook dit jaar ‘cultuur te 

kunnen vieren’. En zo werd ook dit keer 400.000 
euro geschonken aan de Vereniging Rembrandt, 
tot grote vreugde van ons én van de musea die niet 
direct beneficiënt zijn van de Loterij, want voor 
hen is deze bijdrage bedoeld.

De BankGiro Loterij stelde zich dit jaar de vraag 
waarom zij nu juist de culturele sector begunstigt, 
wat kunst en cultuur het waard maakt gesteund te 
worden. Als extrinsieke waarde werd een antwoord 
‘buiten de kunst’ gegeven: kunst maakt steden 
aantrekkelijk om in te wonen, trekt toerisme, 
maakt het leven mooier. Hiermee wordt kunst 
belangrijk als middel om een doel te bereiken.

Als intrinsieke waarde werd als antwoord een 
uitspraak van de kunstenaar Dick Tuinder 
aangehaald. Kunst maakt ons niet zozeer tot betere 
of rijkere mensen, maar gaat om wat ons mens 
maakt: ons vermogen om iets nieuws te creëren. 
Het doel van kunst is kunst. Niet gemaakt vanwege 
het nut, uiterst subjectief en toch in staat een 
universele snaar te raken. En ook de slogan van de 
campagne van de Britse Heritage Foundation werd 
met instemming geciteerd: ons erfgoed maakt ons 
tot wie we zijn. 

Redenen waarom de Vereniging Rembrandt zich 
niet alleen inzet voor het feest van verrijking van 
museale collecties in heel Nederland, maar ook 
voor een erfgoedwet waarin een zorgvuldige 
omgang met deze inspirerende rijkdom wordt 
gewaarborgd.

De BankGiro Loterij steunt de kunst dankzij al 
diegenen die loten kopen en weten dat zij daarmee 
kunst steunen, de Vereniging Rembrandt dankzij 
haar ruim 11.000 leden. Het doel van beide is om 
het feest van kunst met iedereen te kunnen vieren, 
nu en in de toekomst.

Fusien Bijl de Vroe
Directeur van de Vereniging Rembrandt
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‘Kunst vieren’
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p beeldhouwkunst

p fotografie
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P keramiek

p kunstnijverheid

P middeleeuwse kunst
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Versterken en 
beschermen van 
de Collectie Nederland

Sinds haar oprichting in 1883 heeft 
de Vereniging Rembrandt bijgedra-
gen aan belangrijke kunstaankopen 
van meer dan 125 musea door het 
hele land. In dit nummer worden 
aanwinsten gepresenteerd van 
musea in Alkmaar, Amsterdam 
(3x), Den Haag, Dordrecht, Leiden, 
Otterlo en Utrecht (2x). 

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. 46.

In dit nummer
Nieuw in de Collectie Nederland

BEELDHOUWKUNST

 12 Icoon van de toekomst

Bacchant
Adriaen de Vries, 1626
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

PRENTEN EN TEKENINGEN

 14 Zeldzame voorstudie van  
Jan van Scorel

De heilige Helena ontdekt het 
Ware Kruis 

Jan van Scorel, ca. 1535-40
CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT

PRENTEN EN TEKENINGEN

 16 Regentenportret in wording

Schets voor een regentenstuk in 
een omlijsting
Toegeschreven aan Cornelis van der 
Voort, ca. 1617
AMSTERDAM MUSEUM

KUNSTNIJVERHEID

 18 Een kabinetje met een 
verrassende inhoud

Luthers kastje van Nijenburg
Noordelijke Nederlanden, ca. 1600; 
Susanna van Steenwijck, 1664
STEDELIJK MUSEUM, ALKMAAR

SCHILDERKUNST 16DE EN 17DE 
EEUW

 22 Bisschop op zijn best

Keukeninterieur met een  
dienstmeid die een saus bereidt 

Cornelis Bisschop, 1665
DORDRECHTS MUSEUM

PRENTEN EN TEKENINGEN

26 Kees van Dongen als 
tekenende verslaggever

Acht tekeningen van de feeste-
lijkheden rond het bezoek van 
het koninklijk bruidspaar aan 
Amsterdam op 5-9 maart 1901 

Kees van Dongen, 1901
STADSARCHIEF AMSTERDAM

PRENTEN EN TEKENINGEN

 28 Made in Utrecht

Prototype lage stoel 
Gerrit Rietveld, ca. 1946-1950/52
CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT

MODERNE EN HEDENDAAGSE 
KUNST

 30 Tussen Bacon en Bourgeois

Untitled (uit de serie Technological 
Reliquaries)
Paul Thek, 1965-66
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG

FOTOGRAFIE

 34 De theatrale fantasieën van 
Ata Kandó

Twee dummy’s van Kalypso & 
Nausikaä
Ata Kandó, 1956
UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK LEIDEN

MODERNE EN HEDENDAAGSE 
KUNST

 38 Eigenzinnig spel met de 
ambigue eigenschappen  
van glas

Opposites of White
Roni Horn, 2006-07
KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM, 

OTTERLO

Achtergrond

 6 ‘De overheid moet er zijn 
  om kwaliteit te borgen’
  Veerle Corstens

Wat betekent 
het om de 
verant woor-
delijkheid te 
hebben voor het behoud van 
kunst in stedelijk bezit? Veerle 
Corstens sprak hierover met 
Bas Verkerk, burgemeester  
van Delft.

 8 ‘De moderne mecenas is  
geen Sinterklaas’
Adriana Esmeijer
Onlangs 
organiseerde 
de Vereniging 
Rembrandt een seminar 
over de nieuwe Erfgoedwet. 
Adriana Esmeijer, directeur 
van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, hield een 
pleidooi voor een wettelijke 
bescherming van erfgoed.

 10 Matisse on tour
Gerdien 
Wuestman
Deze maand 
komt Matisses 
knipsel La perruche et la sirène 
terug van een spraakmakende 
ten toonstelling die in Londen 
en in New York was te zien. Wat 
maakt dit werk zo bijzonder? 

En verder...

 33 Ogenblik: Een brok ontroering
Prof. dr. Henk van Os 
Soms kan een detail veel meer 
losmaken dan een compleet 
schilderij van dezelfde 
kunstenaar, ervoer Henk van 
Os na het ontvangen van een 
ansichtkaart met een kop door 
Rogier van der Weyden. 
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 25 Uit het archief van de 
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 46 Maak deel uit van kunst  
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Burgemeester Bas Verkerk ontvangt  
in zijn werkkamer in een moderne  
flat buiten het centrum van Delft. 
‘We hadden eigenlijk in het oude 
stadhuis af moeten spreken, daar voel 
je de historie en ben ik het liefst.’ 
Verkerk wilde op zijn achtste archeo-
loog worden en kende alle Egyptische 
farao’s uit zijn hoofd. De beroeps-
perspectieven vroegen om een andere 
aanpak en nu zit hij in een werkkamer 
met Delfts blauw aardewerk. 

Wat betekenen stedelijke musea 
voor Delft?
‘De grootsheid van het verleden in  
relatie brengen met het heden, daar 
gaat het om in een museum. Bij Willem 
van Oranje wordt dat goed gedaan; 
de relatie tussen Oranje toen en nu 
wordt in Museum Prinsenhof goed 
gelegd. We zijn als stad ook verbonden 
met Johannes Vermeer. We hebben 
een goed Vermeercentrum, maar voor 
een echte Vermeer moet je naar het 

Mauritshuis in Den Haag. Dat is  
natuurlijk een beetje frustrerend  
– ik hoop nog altijd dat een onbekend 
werk van hem stiekem achter een  
kast in het stadhuis opduikt.’

Is het voor u als burgemeester  
belangrijk om een interessant  
museum te hebben in uw gemeente? 
‘Jazeker. Je bent een veel completere 
stad met cultureel aanbod. Door een 
overvloed aan moderne media en 
verre reizen gaan mensen weer op 
zoek naar identiteit en geborgenheid 
in eigen omgeving en vinden die in 
stedelijke historie. Die trend zie je 
door heel Europa. Net als in de mid-
deleeuwen en renaissance wordt de 
stad weer het maatschappelijk model. 
Dit nieuwe elan laat zich niet alleen 
in steden als Londen en Parijs zien 
maar net zo goed in Lyon, Leipzig, 
Budapest en Malmö. Mensen die je  
in een stad wilt hebben, worden aan-
getrokken door cultuurhistorie. Dat is 
belangrijk in de stedelijke competitie 
om studenten, bedrijven, talentvolle 
mensen en de culturele voorhoede. 
Gunstig in het geval van Delft is dat 
de historie voelbaar is in de genen 
van de stad.’ 

Als u als gemeente een kunstwerk 
geschonken krijgt, hoe gaat u daar 
dan mee om?
‘We krijgen wel eens kunst uit legaten 
en proberen daar zo zorgvuldig mo-
gelijk mee om te gaan. Kunst is voor 
altijd en bewaar je voor de komende 
generaties. Wat we vandaag niet zo 
mooi vinden, kan een volgende gene-
ratie prachtig vinden. Vermeer zien 
we nu als de grootste Delftse schilder, 
maar was na zijn dood betrekkelijk 

snel in vergetelheid geraakt. Dankzij 
de Fransen is hij weer bekend gewor-
den en nu behoren Het meisje met de 
parel en Gezicht op Delft tot de meest 
geapprecieerde schilderijen onder de 
Nederlandse bevolking.’

Als er geen beperkende voorwaar-
den aan een gift zitten, heeft de  
gemeente dan alle vrijheid?
‘Politiek wordt geacht geen mening 
te hebben over kunst, maar daar kom 
je niet helemaal mee weg – budget-
taire keuzes moeten gemaakt worden. 
Kosten van het in depot laten staan 
moeten afgewogen worden en de  
politiek als overheidsorgaan draagt 
uiteindelijk verantwoordelijkheid.’

Maakt een wisseling van politieke 
kleur in de gemeenteraad uit voor 
zo’n beslissing?
‘De partijkleur geeft natuurlijk een 
voorkeur aan: gaan we geld besteden 
aan cultuur en historie of aan de eco-
nomie? Door heel helder te maken 
waar kunst en cultuur voor staan kun-
nen we een goed niveau borgen en 
zorgen dat er respect blijft voor wat 
onze voorvaderen gemaakt hebben. 

‘De overheid moet er zijn om kwaliteit te borgen’

VEERLE CORSTENS
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Museum Prinsenhof Delft is een 
stadsmuseum en heeft onlangs met 
steun van de Vereniging Rembrandt, 
mede dankzij haar BankGiro Loterij 
Aankoopfonds, Gezicht in de Nieuwe 
Kerk te Delft van Hendrick van Vliet 
aangekocht. De gemeente Delft is  
uiteindelijk eigenaar van het museum; 
wat betekent het voor de burgemeester 
van die stad om eindverantwoordelijk 
te zijn voor het behoud van kunst in 
stedelijk bezit? Een gesprek met  
burgemeester Bas Verkerk.

Burgemeester  
Bas Verkerk

 ‘Deskundigen 
moeten uitmaken 
wat bewaard 
moet blijven,  
daar moet je 
heel prudent 
in zijn’

De Rembrandtlezing 2014 vestigde de aandacht op de wortels en het functioneren  
van ons veelal zeer oude stedelijk kunstbezit. In de 19de eeuw ontstonden de 
stedelijke musea zoals wij die nu nog kennen. Vaak namen burgers het initiatief 
daartoe. Zij verzamelden, organiseerden tentoons tel lingen, deden schenkingen en 
wisten de stedelijke overheid te overtuigen dat een rijk verleden het waard is om 
gekend en ook gezien te worden. De bewoners van de stad kunnen er trots op zijn  
en hebben iets bijzonders om aan hun bezoekers te laten zien, en ook de plaatselijke  
kunste naars hebben baat bij een stedelijk museum. Zo blijft het verleden leven.



Daarnaast zijn er harde economische 
motieven om kunst en cultuur te  
stimuleren. Kijk maar naar dit Delfts 
blauwe bord met foto, dat koop je 
voor vijf euro in de binnenstad en 
toeristen zijn er dol op.’

Heeft u wel eens keuzes moeten 
maken tussen bijvoorbeeld meer 
politieagenten versus de aankoop 
van een kunstwerk? 
‘Die afweging maken wij elke dag. 
We kijken wat op dat moment het 
meest nodig is.’

Hoe ging dat bij Nusantara, het 
museum dat begin 2013 haar deuren 
sloot na 100 jaar geschiedenis 
Nederlands-Indië en Delft?
‘We moesten bezuinigen en daarom 
kijken wat het belangrijkst en meest 
waardevol was in identiteitbeleving 
voor stad en inwoners. Er liggen zeker 
relaties met Delft en Indië, maar die 
connectie is in de huidige tijd niet 
meer navoelbaar. Zo is de keus  
gemaakt en wordt er nu zorgvuldig 
ontzameld; stukken van nationaal 
belang worden overgedragen aan  
de Rijkscollecties, onder andere het 
Nationaal Museum voor Wereld-
culturen en het Rijksmuseum. En een 
deel van de collectie van Nusantara 
staat nu in de vaste opstelling van 
Museum Prinsenhof, om de geschie-
denis van het in Delft gevestigde  
opleidingsinstituut voor ambtenaren 
uitgezonden naar Indië te kunnen 
blijven vertellen.’

Zou u zich kunnen voorstellen om 
tekorten te dekken via verkoop van 
kunst?
‘In 1995, toen ik raadslid in Den Haag 
was, hebben we daarmee te maken 
gehad. Toen de stad niet meer aan  
financiële verplichtingen kon voldoen, 
hebben we ernstig gedebatteerd over 

Berkhout afgebeeld; dat vind ik als 
burgemeester natuurlijk herkenbaar. 
Ook bijzonder vond ik dat veel  
mensen zich hebben ingezet voor het 
verwerven van deze Van Vliet, onder 
andere via de crowdfundingactie. Ik 
vind het een goed idee om niet voor 
100% naar de overheid te kijken voor 
financiering, maar juist in de maat-
schappij betrokkenheid te zoeken. 
De overheid moet er wel zijn om 
kwaliteit te borgen.’ 

Heeft u de nieuwe Erfgoedwet, die 
nu bij de Tweede Kamer ligt, nodig? 
‘Ja, de Monumentenwet laat zien  
dat appreciatie van monumenten kan 
verschillen in de tijd. Wie had bij-
voorbeeld dertig jaar geleden gedacht 
dat de Duitse bunkers als historisch 
erfgoed zouden worden beschouwd? 
Deskundigen moeten uitmaken wat 
bewaard moet blijven, daar moet je 
heel prudent in zijn. En alleen een 
nationaal perspectief is dan niet  
genoeg, iets kan ook een regionaal 
icoon zijn en om die reden wettelijke 
bescherming verdienen’s

Veerle Corstens is freelancejournalist

7  VERENIGING REMBRANDT  VOORJAAR 2015

de toekomst van het Gemeente-
museum en het Haags Historisch 
Museum. Gelukkig kwamen we er 
destijds op een andere manier uit, 
maar soms is het onontkoombaar om 
een kunstwerk te verkopen als een 
stad aan de afgrond staat.’

Recent heeft Museum Prinsenhof 
Delft dankzij de Vereniging 
Rembrandt, mede dankzij haar 
BankGiro Loterij Aankoopfonds, 
fondsen en een crowdfundingactie 
het 17de-eeuwse schilderij Gezicht in 
de Nieuwe Kerk kunnen aankopen. 
Hoe groot is de betrokkenheid van 
de gemeente bij zo’n aankoop? 
‘Dit schilderij is sinds 1953 in het  
museum te zien. Ik vind het belangrijk 
dat dit werk in de stad blijft; het is 
stedelijk kapitaal en onvervangbaar. 
Een stad met zo’n groot verleden als 
Delft moet dat kunnen laten zien en 
dit schilderij geeft een iconische blik 
op Delft. Daarom hebben wij deze 
aankoop aangemoedigd en gesteund, 
al was het natuurlijk een initiatief van 
de Prinsenhof. In dit werk wordt de 
memorietafel van de vooraanstaande 
Delftenaar Adriaen Teding van 

Gezicht in de Nieuwe Kerk 
te Delft met de memorie-
tafel van Adriaen Teding 
van Berkhout (1576-1620)
Hendrick Cornelisz. van Vliet
1661. Olieverf op doek,  
100 x 112 cm
MUSEUM PRINSENHOF DELFT

Burgemeester  
Bas Verkerk

 ‘Mensen gaan  
weer op zoek  
naar identiteit en 
geborgenheid in 
eigen omgeving  
en vinden die in 
stedelijke historie’

 ‘Alleen een  
nationaal perspectief 
is niet genoeg,  
iets kan ook een 
regionaal icoon zijn’
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Op 30 januari jl. hield de Vereniging 
Rembrandt een seminar over de 
invulling van de nieuwe Erfgoedwet. 
Een van de sprekers was Adriana 
Esmeijer, directeur van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds. Zij sprak 
over de noodzaak van goede erf-
goedwetgeving voor het mecenaat. 
Hieronder volgt een verkorte en 
bewerkte versie van haar lezing.

Musea mogen bij bijzondere aan-
kopen een beroep doen op de 
Vereniging Rembrandt. De leden van 
deze vereniging brengen daarvoor 
inmiddels ruim 130 jaar geld bijeen. 
Al decennialang draagt ook het 
Cultuurfonds bij aan de Vereniging 
Rembrandt. Met volle overtuiging. 
Particulier initiatief zien wij als 
een fundamentele stimulans voor 
onze werkterreinen: cultuur, na-
tuur en wetenschap. De Vereniging 
Rembrandt bewijst dat jaar in jaar 
uit, het openbaar kunstbezit wordt 
met steeds nieuwe aanwinsten ver-
rijkt. Vanwege de grote expertise 
hebben wij er alle vertrouwen in dat 
ons geld weloverwogen wordt be-
steed. Vorig jaar, bij de voorbereiding 
van de nieuwe Erfgoedwet, is die 
expertise eens te meer gebleken.

Het bezit van ons nationaal erf-
goed is juridisch minder goed ge-
waarborgd dan in andere landen.  
De totstandkoming van nieuwe wet-
geving gaf de Vereniging Rembrandt 
aanleiding om actie te ondernemen. 
In opdracht zette Stibbe in een ge-
degen rapport uiteen hoe het beter 
kan. De Vereniging Rembrandt 
begon met succes draagvlak te or-
ganiseren voor de conclusies. Naast 
ons fonds hebben diverse andere 

cultuurfinanciers en aanverwante 
partijen – publiek en privaat – 
Stibbes aanbevelingen onderschre-
ven. Het VSBfonds en Fonds21 met 
een expliciete adhesiebetuiging, 
het Mondriaan Fonds en de Raad 
voor Cultuur door waardering uit te 
spreken.

Laat overigens duidelijk zijn: onze 
zorgen gaan niet direct uit naar de 
musea. Wij weten dat daar verstand 
van én liefde voor kunst aanwezig is. 
De musea hebben onderling afspra-
ken gemaakt in de LAMO (Leidraad 
Afstoting Museale Objecten) en  
zullen er na incidenten in het recente 
verleden zeker op toezien dat die 
strikt worden nageleefd. Maar be-
halve eigen collecties beheren zij  
ook werk dat geen museaal eigen-
dom is. Wat heet: Neerlands trots – 
de Nachtwacht, het topstuk van het 
Rijksmuseum, waaromheen architect 
Cuypers de erezaal heeft ontworpen – 

is van de Stad Amsterdam. Wat kan 
daarmee gebeuren als opportunisti-
sche politici hier ooit de dienst  
uitmaken?

Een kwart eeuw geleden wilde 
de Gemeente Hilversum – krap bij 
kas – een geschonken Mondriaan te 
gelde maken. Dat het werk nog in 
het Stedelijk Museum Amsterdam 
hangt, komt in belangrijke mate 
door adequaat optreden van de 
Vereniging Rembrandt. Het gemeen-
telijke verkoopplan was geen gril 
maar een doelbewuste daad: tot aan 
de Raad van State heeft men ervoor 
gepleit. Een juridisch kader voor dit 
soort gevallen is daarom essentieel. 
Er moet een mogelijkheid komen om 
voornemens tot het onttrekken van 
erfgoed aan de Collectie Nederland 
te laten toetsen, en daarover des-
noods een gerechtelijke uitspraak te 
vragen. Wie zal anders ooit nog een 
Rembrandt of Mondriaan aan de ge-
meenschap schenken of nalaten?

Evenals de Vereniging Rembrandt 
bestaat het Prins Bernhard 
Cultuurfonds bij de gratie van ge-
nereuze giften. Graag komen wij op 
onze beurt tegemoet aan wensen 
van schenkers. Sinds de jaren tach-
tig bieden wij hun de mogelijkheid 
om een eigen Fonds op Naam in te 
stellen. Momenteel beheren wij 360 
CultuurFondsen op Naam en dat 
aantal loopt nog ieder jaar gestaag 
op. Inmiddels hebben we daarvoor 
tientallen miljoenen euro’s bijeen-
gebracht, die uiteraard ten goede 
komen aan onze werkterreinen. 

Schenkers van CultuurFondsen op 
Naam staan in een respectabele tra-
ditie, die teruggaat tot de Oudheid. 
Daarop aansluitend duiden wij hen 
tegenwoordig vaak aan als ‘mece-
nassen’. Zo drukken wij uit dat het 
geen anonieme financiers zijn zonder 
eigen wil en identiteit. Integendeel: 

‘Wie zal anders ooit 
nog een Rembrandt of 
Mondriaan aan de 
gemeenschap schenken 
of nalaten?’

‘De moderne mecenas 
 is geen Sinterklaas’

ADRIANA ESMEIJER

Adriana Esmeijer, directeur
van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds: ‘Wij betrekken 
onze mecenassen graag bij 
het kiezen van bestedingen 
en het toezicht daarop’
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meestal hebben zij een uitgesproken 
smaak en veel kennis van zaken, 
net als de grote kunstbeschermer 
uit de Romeinse tijd: Gaius Cilnius 
Maecenas. Wij betrekken onze me-
cenassen dan ook graag bij het kie-
zen van bestedingen en het toezicht 
daarop. 

Mecenassen hebben in de verte 
misschien iets weg van Sinterklaas. 
Maar in onze dagelijkse praktijk gaat 
die vergelijking volkomen mank.  
De sint draaft eens per jaar op, werkt 
willekeurig allerlei verlanglijstjes 
af – schimmig en op afstand – om 
daarna maandenlang te verdwijnen. 
Zo niet de moderne mecenas. Ook 
hij – of zij: het Cultuurfonds telt in 
feite meer vrouwelijke dan man-
nelijke schenkers – geeft gul, maar 
meestal met bewuste bedoelingen 
en hij blijft daarna doorgaans in de 
buurt. Logisch: hij wil weten wat er 
met zijn cadeaus gebeurt. Wie daar 
achteloos mee omspringt, hoeft niet 
te rekenen op nieuwe schenkingen. 
De Gemeente Hilversum had het 
vast volkomen verbruid vanwege de 
omgang met ‘haar’ Mondriaan.

GEBREK AAN JURIDISCH KADER

Helaas gaan ook wij weleens de mist 
in. Een paar jaar geleden overkwam 
ons dat uitgerekend bij een stoom-
boot. In 2009 droegen wij uit een 

CultuurFonds op Naam bij aan de 
restauratie van een historische 
stoomsleper: de Rosalie uit 1873.  
Met de nodige gêne moesten wij de 
schenkers vier jaar later opbiechten 
dat het schip ons voorgoed verlaten 
had. Met een spiksplinternieuwe ketel 
enkele reis uitgevaren naar Turkije. 
Daar bevindt het zich nu, weliswaar 
in een museum met een goede repu-
tatie, maar het Nederlandse publiek 
zal er weinig plezier meer aan bele-
ven. Met andere financiers van de 
restauratie probeerden wij het vertrek 
van de Rosalie nog te voorkomen. 
Tevergeefs: bij gebrek aan een  
juridisch kader konden wij de zaak 
niet tegenhouden, en zelfs nergens 
aanhangig maken. Gelukkig zagen 
onze mecenassen in dat wij niet 
meer hadden kunnen uitrichten.  
Zij hebben hun steun aan het fonds 
niet opgezegd, maar voor hetzelfde 
geld was het anders afgelopen.

Hoe wrang ook, het Cultuurfonds 
beschouwt de tragische afvaart van 
de Rosalie als een belangrijke wake-
up-call. Dit schip is verloren gegaan 
voor Nederland – ander erfgoed wat 
ons echt zeer dierbaar is, moeten we 
dat lot besparen als het even kan. 
Wij zijn het aan onze mecenassen 
verplicht om dat helder te bepleiten 
nu de Erfgoedwet wordt herzien.  
Na de beoogde bijstelling daarvan 

zal er vanzelfsprekend nog weleens 
een stoomboot of mooi schilderij 
verdwijnen. Dat je niet alles voor  
de eeuwigheid kunt en moet willen 
bewaren, staat buiten kijf. Maar 
evenals de Vereniging Rembrandt 
willen wij dat het recht optimaal 
houvast biedt om erfgoed te be-
schermen. En dat we voornemens 
tot onttrekking aan de Collectie 
Nederland zo nodig gerechtelijk  
kunnen laten toetsen.

De Vereniging Rembrandt staat 
niet alleen in het lobbyen voor een 
optimale invulling van de nieuwe 
Erfgoedwet. Gelukkig maken ver-
schillende partijen zich daar sterk 
voor – hoe meer hoe beter. Ook de 
Museum vereniging doet dat bij-
voorbeeld, vanuit een iets ander  
perspectief en met een iets andere 
boodschap. Maar ons doel is iden-
tiek: wetgeving die de Collectie 
Nederland optimale bescherming 
biedt. Mede namens andere private 
cultuurfinanciers – in het bijzonder 
Fonds21, het VSBfonds en ook de 
BankGiro Loterij – spreek ik de hoop 
uit dat we deze boodschap een-
drachtig zullen uitdragen in het  
belang van ons nationaal erfgoeds

Op de website van de Vereniging Rembrandt 
kunt u meer lezen over het standpunt van de 
Vereniging inzake de nieuwe Erfgoedwet.

‘Wij willen dat 
het recht 
optimaal houvast 
biedt om erfgoed 
te beschermen’

De tragische afvaart van de
historische stoomsleper naar 
Turkije was een wake-up-

call voor het Prins Bernhard 
Cultuurfonds
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‘The shapes and forms of the leaves 
and fruit make this piece a fairytale 
setting that I could sit and enjoy for 
hours’, meldde een bezoeker. ‘The 
parakeet and the mermaid dance in 
front of your eyes’, rapporteerde een 
ander. Conservator Bart Rutten: ‘Op 
de tentoonstellingen in Londen en 
New York was het net als hier een  
publiekslieveling. Zonder chauvinisme: 
het was de koningin van het bal.’

Wat maakt La perruche et la sirène zo 
geliefd? ‘Het is weelderig, en enorm 
esthetisch. Je kunt er direct iets van 
vinden, het nodigt uit tot kijken. En 
daarbij is het ongelooflijk gelaagd, 
zonder dat het zichtbaar moeilijk is. 
Je ziet Matisses worsteling met de 
schilderkunst. Zijn knipsels worden 
vaak benaderd als werk van een kun-
stenaar op hoge leeftijd, die door zijn 
beperking niet goed meer kon schil-

deren, maar La perruche et la sirène is 
eigenlijk een directe voortzetting van 
het fauvisme: de viering van kleur, de 
viering van het platte vlak, de viering 
van de compositie. Matisse vond het 
zelf zijn meest geslaagde knipsel.’ 

ARGUSOGEN

La perruche et la sirène is ontstaan  
in de laatste levensjaren van Henri 
Matisse (1869-1954). De kunstenaar, 

die door een operatie niet meer in 
staat was om lang staande te schilde-
ren, begon zich vanaf de late jaren 
veertig toe te leggen op het maken 
van collages van uitgeknipte stukken 
papier (découpages). Gezeten in een 
rolstoel knipte hij vormen uit geverfd 
papier waarmee hij kleurrijke voor-
stellingen maakte. Hij speldde de 
vormen zelf op en liet ze vervolgens 
opplakken, aanvankelijk op klein  

Matisse on tour
Hoe La perruche et la sirène de show stal in Londen en New York

GERDIEN WUESTMAN

La perruche et la sirène
Henri Matisse 
1952-53. Gouache op papier,  
uitgeknipt en geplakt op 
papier, gemonteerd op doek 
337 x 768,5 cm
STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM 

(verworven met steun van 
de Vereniging Rembrandt en 
het Prins Bernhard Cultuur -
fonds, 1967 © Succession 
H. Matisse, c/o Pictoright 
Amsterdam 2014) 

Rond het moment dat dit Bulletin op de mat  
valt, landt op Schiphol een vliegtuig met het  
monumentale werk La perruche et la sirène van 
Henri Matisse. Het knipsel – in 1967 een van de 
eerste moderne kunstwerken die met steun van  
de Vereniging Rembrandt werd aangekocht –  
is 11 maanden weggeweest. Het was uitgeleend 
voor het overzicht Matisse: the Cut-outs, dat  
achtereenvolgens in Tate Modern in London en 
in het MoMA in New York was te zien. Daar was 
het de sensatie van de tentoonstelling.
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formaat, maar later ook op zeer grote 
formaten. 

‘In de tijd dat Matisse zijn knipsels 
maakte, werd dat door velen bela-
chelijk gevonden’, vertelt Bart Rutten. 
‘De serieuze museumwereld keek er 
in die tijd nog met argusogen naar. 
Het waren de nieuwe schilders uit de 
jaren vijftig, zestig die de ogen open-
den voor dit werk. Kunstenaars als 
Barnett Newman, Ellsworth Kelly en 
Robert Mangold hadden waardering 
voor die knipsels, voor zijn gebruik 
van kleur, voor de schaalvergroting. 
Bij de toenmalige directeur van het 
Stedelijk Museum Edy de Wilde kwam 
het begrip toen hij zag hoe verrukt 
die schilders van die knipsels waren. 
De Wilde zei altijd: we hebben wei-
nig geld, te weinig voor werk van de 
klassieke modernen, laten we de 
klassiekers van de toekomst kopen. 
Het was dus enerzijds best vreemd 
om dan toch voor Matisse te kiezen, 
maar anderzijds vonden de knipsels 
juist veel weerklank bij deze nieuwe 
generaties.’ 

De gang naar de Vereniging 
Rembrandt was voor directeur Edy 
de Wilde een logische stap toen hij 
in 1967 de kans kreeg het grote knip-
sel voor de collectie van het Stedelijk 
Museum aan te kopen. Zonder externe 
financiering zou het zeer moeilijk, zo 
niet onmogelijk worden de benodigde 
gelden bijeen te krijgen. En de 
Vereniging was hem vijftien jaar eer-
der terwille geweest toen hij in zijn 
hoedanigheid als directeur van het 
Van Abbemuseum steun zocht voor 
een werk van Marc Chagall [zie p. 25]. 
Toch was het allesbehalve een gelopen 
race. Niet alleen omdat het dit keer 
om een bedrag van een heel andere 
orde ging – het knipsel kostte maar 
liefst 150.000 dollar, toen ruim een 
half miljoen gulden – maar ook omdat 
moderne kunst in de tweede helft 

van de jaren zestig nog altijd moeilijk 
lag. In de notulen van de vergade - 
r ingen van de Vereniging Rembrandt 
over steunverlening voor moderne 
kunst klinkt steeds de angst door 
kunst te steunen die niet van blijvende 
waarde zou blijken. Ook zelf had  
De Wilde kort daarvoor nog bot ge-
vangen, toen hij hulp vroeg voor de  
aanschaf van een drieluik van Jasper 
Johns uit 1964 – dat was de Vereniging 
net iets te modern.

Met een goed doortimmerd betoog, 
waarin De Wilde uitlegde wat dit 
knipsel van Matisse betekende voor 
de verzameling, wist hij het bestuur 
van de Vereniging te overtuigen tot 
het doen van een royale bijdrage 
waarmee het werk kon worden aan-
gekocht. ‘Er is met lef geïnvesteerd 
in de toekomst’, zegt Bart Rutten 
hierover. ‘Knipsels waren in die tijd 
nog niet zo vanzelfsprekend en toch 
heeft men het aangedurfd. La perruche 
et la sirène werd eerst aangeboden aan 
Tate in London. Die bedankten daar-
voor. Het is onder andere afgeketst 
op de prijs. In Amsterdam is het wél 
gelukt, mede dankzij de Vereniging 
Rembrandt.’

WISSELGELD

Begin maart is het beroemde knipsel 
weer terug in Amsterdam, met een 
aantal bijzondere bruiklenen uit  
buitenlandse musea. Dankzij deze 
bruiklenen kan het Stedelijk Museum 
een grote overzichtstentoonstelling 
maken: niet eerder was er in 
Nederland zo veel werk van Matisse 
te zien. Bart Rutten benadrukt het 
belang van een topstuk als La perruche 
et la sirène in de collectie. ‘Als je  
zelf iets uit te lenen hebt kun je de 
prachtigste dingen terugkrijgen. Voor 
de tentoonstelling in het Stedelijk 
hebben we bruiklenen van onder  
andere de Fondation Beyeler in Basel, 

Tate in Londen en het MoMA in 
New York. We hebben ook heel veel 
kunnen lenen uit het Matisse-museum 
in Le Cateau-Cambrésis. In ruil  
daarvoor gaat La perruche et la sirène 
daar over vijf jaar heen voor een  
tentoonstelling. En uit het museum 
in Philadelphia konden we een fan-
tastisch portret van de laatste muze 
van Matisse krijgen. We hadden  
wisselgeld, want wij konden hen weer 
tegemoetkomen met werk van Van 
Doesburg voor hun tentoonstelling 
over Fernand Léger. Dat zie je bij  

Preview op 24 maart

 De oase van Matisse 
27 maart – 16 augustus

Speciaal voor de leden van de Vereniging Rembrandt is er 
op 24 maart een exclusieve preview van de tentoonstelling 
De oase van Matisse in het Stedelijk Museum Amsterdam 
(zie hiervoor p. 41). Gaat u op een andere datum? Bereid uw 
bezoek aan de tentoonstelling goed voor. Gezien de ver-
wachte drukte zal er gewerkt worden met tijdvensters. Ook 
is er voor deze tentoonstelling een toeslag van 5 euro (leden 
van de Vereniging Rembrandt hoeven deze toeslag niet te 
betalen). Raadpleeg www.stedelijk.nl voor meer informatie. 

Om het grote en  
fragiele knipsel op een 
verantwoorde manier 
te kunnen verplaatsen, 
is een speciale, uit drie 
delen bestaande kist 
gemaakt, waarin de 
drie verschillende  
panelen liggend kun-
nen worden vervoerd.  
Het transport wordt 
helemaal gemonitord.

 ‘Er is met lef 
geïnvesteerd in  
de toekomst’
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andere musea ook. Zo kon de ten-
toonstelling over Mark Rothko in  
Den Haag worden georganiseerd 
dankzij de aanwezigheid van de 
Mondriaans in de verzameling van  
het Gemeentemuseum, en heeft 
Museum Boijmans door slim om te 
gaan met zijn collectie zeer indruk-
wekkende bruiklenen voor zijn ten-
toonstelling over Brancusi, Rosso en 
Man Ray kunnen krijgen.’

De oase van Matisse belooft een 
feest te worden. Bart Rutten: ‘De  
tentoonstelling beslaat een derde  
deel van het museum. Op de bene-
denverdieping in het collectiecircuit  
beeldende kunst hangen we in iedere 
zaal minimaal één Matisse die in  
communicatie staat met onze verza-
meling. Zo hebben we een schilderij 
van Kirchner dat spectaculaire  
overeenkomsten vertoont met  
schilderijen van Matisse uit de jaren 
1908-1910, wat betreft het gebruik 
van buitenlijnen en de expressieve 
kleuren. Ergens anders hangen we  
zijn wereldberoemde Zicht op de 
Notre Dame uit het MoMA in com-
binatie met Mondriaans Tableau III: 
compositie in ovaal, zodat je twee 
grootmeesters uit de 20ste eeuw  
worstelend met abstractie met elkaar 
kunt vergelijken. Op deze manier 
laten we Matisse voor zichzelf  
spreken door middel van onze eigen 
verzameling. En boven hangen de 
knipsels, met daarvan afgeleide werken 
van textiel en gebrandschilderd glas. 
La perruche et la sirène hing in het  
atelier van Matisse tussen andere  
werken, dat liep allemaal in elkaar over. 
Wij gaan La perruche in Amsterdam 
herenigen met zijn broertjes en zusjes. 
We hebben een fantastische selectie 
voor elkaar gebokst’s

Gerdien Wuestman is redacteur van het 

Bulletin van de Vereniging Rembrandt

 Drie weken eerder werd in de laatste bestuurs-
vergadering van het jaar de aanvraag inge-
diend door het Rijksmuseum. De Bacchant 

van Adriaen de Vries zou op 10 december bij Christie’s 
in New York geveild worden. De wellicht laatste kans 
voor Nederland een brons van de in de 16de eeuw  
– en inmiddels weer – wereldvermaarde Nederlandse 
beeldhouwer te bemachtigen.  

Over het belang van deze aankoop hoefde niet 
lang te worden nagedacht. Al in 2011 stond het 
Rijksmuseum paraat te bieden op dit beeld, en ook 
toen zegde de Vereniging Rembrandt ruimhartig 
steun toe. Maar het werk werd vanwege twijfels over 
de exportver gunning teruggetrokken van de veiling.

Nu, drie jaar later, was de belangrijkste vraag  
voor het Bestuur niet of de aanvraag gesteund moest 
worden maar met hoeveel. Het Bestuur besloot de  
gevraagde steun toe te kennen: twee miljoen euro  
van de Vereniging Rembrandt werd toegezegd, en 
nog eens vijf miljoen euro werd bijgedragen door  

de nauw aan de Vereniging gelieerde Stichting 
Nationaal Fonds Kunstbezit. Maar was dit wel 

genoeg, als dit nu de laatste kans zou zijn, zou 
de Vereniging dan niet haar steun moeten  

verhogen? Wanneer een dergelijke belangrijke 
aankoop lukt, vergeet iedereen de prijs en over-

heerst de blijdschap dat deze aanwinst voor nu  
en voor de toekomst voor iedereen in Nederland te 
zien zal zijn.

Daarom besloot het Bestuur de financiële steun 
met nog eens twee miljoen euro te verhogen als ook 
het Rijksmuseum kans zou zien zijn bijdrage met 
twee miljoen te vermeerderen. En juist door dit besluit 
kon het definitieve en laatste bod door het Rijksmuseum 
worden uitgebracht, op die tiende decemberdag om 
12.00 uur lokale tijd.

Het is een voorrecht deelgenoot te mogen zijn van 
deze momenten, van het slagen van een zo belang-
wekkende aankoop voor het Rijksmuseum en daar-

     Icoon van  de toekomst

VERZAMELGEBIED GESTEUND    BEELDHOUWKUNST

Rijksmuseum 
koopt topstuk 
van Adriaen 
de Vries

‘Als je zelf iets uit  
te lenen hebt kun  
je de prachtigste 
dingen terugkrijgen’

10 december 2014, een dag waarop de Vereniging 
Rembrandt weer een prachtig moment aan haar rijke 
geschiedenis toe voegde. Om 18.00 uur belde Taco 
Dibbits, hoofd collecties van het Rijksmuseum, met 
het bericht waar velen op wachtten: ‘Het is gelukt, de 
Adriaen de Vries komt voor altijd naar Nederland’. 
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     Icoon van  de toekomst

 ‘Hiervoor is de Vereniging Rembrandt 
opgericht’

 
Rembrandt-lid Guus Loomans schreef naar aanleiding van de aan-
winst: ‘Geweldig nieuws! Trots ben ik op jullie en op Wim Pijbes 
vanwege deze briljante aankoop, met tranen in mijn ogen, zo blij 
word ik van dit bericht. Mijn droom is in vervulling gegaan. In 1992 
hoorde ik van een inmiddels overleden vriendin, Emmy de Vries, 
voor het eerst over Adriaen de Vries. Voor veel Nederlanders en 
destijds ook voor mij een onbekende. Het beeld is een ambassadeur 
voor de Nederlandse beeldhouwkunst. Jullie maken het mogelijk, 
hiervoor is de Vereniging Rembrandt opgericht. Hulde!’

mee voor de Collectie Nederland. Op zo’n moment  
past dank aan al die leden van vroeger en van nu, die  
het belangeloos mogelijk maken te kunnen bijdragen  
aan een aankoop, die naar de vaste overtuiging van  
het Bestuur een icoon van het Nederlands openbaar 
kunst bezit zal worden.

Martijn Sanders

Voorzitter van de Vereniging Rembrandt

Voorafgaand aan de presentatie van het beeld, dat de eerste zes 
weken exclusief in een kabinet van de Eregalerij van het Rijksmuseum 
zal worden getoond, krijgen de leden van de Vereniging Rembrandt 
een boekje over deze aanwinst toegezonden. Hierin kunt u meer 
lezen over dit beeld, zijn maker en de achtergronden van de aankoop. 
Deze special is mede mogelijk gemaakt door het Rijksmuseum als 
dank aan de leden van de Vereniging Rembrandt.

Bacchant 
Adriaen de Vries 
(Den Haag ca. 1556-1626 Praag)
1626. Brons, H 109 cm
Bijdrage: € 4.000.000
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

De Bacchant van Adriaen de Vries 
is aangekocht met steun van de 
Vereniging Rembrandt (mede dankzij 
het Prins Bernhard Cultuurfonds), 
Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit, 
BankGiro Loterij, Rijksmuseum Fonds, 
Mondriaan Fonds, VSBfonds, Frits 
en Phine Verhaaff Fonds, Stichting 
Greidanus-Formijne, Marjon Ornstein 
Fonds, Elles Nansink Fonds, Familie 
Verbeek Fonds, International Circle 
en zes anonieme schenkers
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Het leek onwaarschijnlijk dat de tekening van Jan van Scorel 
met de vinding van het Ware Kruis ooit op de kunstmarkt  
terecht zou komen, maar het is toch gebeurd. De veiling bij 
Christie’s Amsterdam op 10 december 2014 van het tweede 
deel van de collectie I.Q. van Regteren Altena maakte het 
mogelijk het blad voor het Centraal Museum Utrecht te 
verwerven. De tekening is zeer zeldzaam. Van het handvol  
dat van de Utrechtse schilder bekend is, bevindt zich slechts 
één ander in een Nederlandse museale collectie.1

De heilige Helena ontdekt het Ware Kruis
Jan van Scorel
1535-40. Pen en zwarte inkt, grijs gewassen,  
21,7 x 30,2 cm
Bijdrage: € 24.506
CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT

De tekening De heilige Helena ontdekt het Ware Kruis 
van Jan van Scorel is aangekocht met steun van de 
Vereniging Rembrandt, mede dankzij de Stichting 
Nationaal Fonds Kunstbezit en VSBfonds

Zeldzame voorstudie van Jan van Scorel 
 Een onverwachte kans voor het Centraal Museum

VERZAMELGEBIED GESTEUND    PRENTEN EN TEKENINGEN
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 Met de grootste collectie schilderijen van Jan 
van Scorel en een relatief klein, maar fijn 
prentenkabinet is het Centraal Museum de 

juiste bewaarplaats. De tekening was niet voor niets 
al drie keer eerder te zien op een tentoonstelling in 
Utrecht: in 1955, in 1977 en de laatste keer in 2009, 
samen met het middenpaneel en een van de zijlui-
ken van het Drieluik met de vinding van het Ware Kruis 
uit de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk te Breda.2 
Het is het eerste ontwerp van de compositie voor 
dit monumentale drieluik, dat zich nog altijd in de 
Prinsenkapel bevindt waarvoor het werd besteld. 

Op de tekening is een aantal momenten afgebeeld 
uit de geschiedenis van de vinding van het Ware 
Kruis, zoals beschreven in de Legenda aurea van 

Jacobus de Voragine (ca. 1228-1298). Te zien is hoe 
de drie kruisen van Golgotha in aanwezigheid van 
de Romeinse keizerin Helena worden opgegraven. 
Rechts op de voorgrond is de opwekking afgebeeld 
van de dode, van wie de windsels van de lijkwade 
afglijden doordat hij zich opheft. Zijn opstanding 
uit de dood door de aanraking met het Ware Kruis 
maakt duidelijk aan welke van de drie kruisen 
Christus is gestorven. Op de achtergrond rechts 
wordt het Ware Kruis teruggebracht naar Jeruzalem 
en linksboven is de strijd uitgebeeld tussen keizer 
Constantijn en Maxentius. De slag werd in 312 be-
slecht op de Ponte Milvio, de brug over de Tiber bij 
Rome. Constantijns overwinning was hem voorspeld 
in een visioen van een lichtend kruis en zijn zege  
was de directe aanleiding voor Helena om op zoek  
te gaan naar het Ware Kruis. 

PRESTIGIEUZE OPDRACHT

De gebeurtenissen die op de tekening in één  
compositie zijn samengevoegd, heeft Van Scorel  
op het Bredase altaarstuk verspreid over het mid-
denpaneel en de twee binnenzijden van de luiken. 
Het opgraven van de drie kruisen is te zien op het 
middenpaneel, de ontdekking van het Ware Kruis 
op het rechter en de slag op de Milvische brug op 
het linker binnenluik. Het altaarstuk werd rond 
1535-40 besteld door Hendrik III graaf van  
Nassau (1483-1538), stadhouder van Holland en 
Zeeland, heer van Breda, of door diens zoon René 
van Nassau Châlon (1519-1544), de eerste Prins  
van Oranje. Beiden behoorden tot de allerhoogste 
adel.

De opdracht was een van de meest prestigieuze uit 
Van Scorels carrière. Dit en één ander altaarstuk uit 
de Grote Kerk zijn de enige twee die de Beelden-
storm van Breda hebben overleefd.3 Dat de tekening 
die ermee is verbonden nu eveneens in een openbare 
Nederlandse collectie wordt bewaard is van groot  
belang. Ze geeft niet alleen inzicht in de ontstaans- 
geschiedenis van de uiteindelijke compositie van het 
drieluik, maar is bovendien de enige die rechtstreeks 
in verband kan worden gebracht met een schilderij 
van deze voor de ontwikkeling van de Noord-
Nederlandse schilderkunst zo buitengewoon belang-
rijke meester: Jan van Scorel, de ‘lantarendrager en 
stratenmaker van onze kunsten’4 s

Liesbeth M. Helmus

Conservator Oude Kunst

Drieluik met de vinding 
van het Ware Kruis
Jan van Scorel
1535-1540. Paneel,  
232 x 262,5 cm (middenpaneel),  
232 x 125 cm (zijluiken)
GROTE OF ONZE-LIEVE-

VROUWEKERK, BREDA

1. Jan van Scorel, Heuvellandschap 
met stad, ca. 1519-1521. Museum 
Boijmans Van Beuningen,  
Rotterdam, inv. nr. N17 (PK).

2. G.J. Hoogewerff e.a., Jan van Scorel, 
tent.cat. Utrecht (Centraal  
Museum) 1955, cat. nr. 99; Jan 
van Scorel in Utrecht. Altaarstukken 
en schilderijen omstreeks 1540, 
tent.cat. Utrecht (Centraal  
Museum) en Douai (Musée de  
la Chartreuse) 1977; L.M. Helmus, 
Scorels Roem. Hoe een Utrechtse 
schilder de Renaissance naar het 
Noorden bracht, tent.cat. Utrecht 
(Centraal Museum) 2009, nr. 49.

3. L.M. Helmus, ‘Altaarstukken  
voor de Reformatie’, in De  
Onze-Lieve-Vrouwekerk en de 
grafkapel voor Oranje-Nassau te 
Breda, Zeist 2003, pp. 220-239, en 
cat.nrs. 38 en 39, pp. 285-289.

4. Karel van Mander, Het Schilder-
boeck, Haarlem 1604, fol. 234v.

Foto: H
ans K

uiper
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 De uit Antwerpen afkomstige  
Cornelis van der Voort komt 
de eer toe het compositie-

schema voor het Hollandse regen-
tenstuk te hebben geïntroduceerd: 
mannen – later ook vrouwen – in 
overleg aan de vergadertafel, met 
attributen die verwijzen naar hun 
bestuurlijke verantwoordelijkheden. 
Tussen 1616 en 1618 produceerde  
hij maar liefst drie van dergelijke 
schilderijen, thans alle in beheer 
bij het Amsterdam Museum. Deze 
doeken waren bedoeld als schoor-
steenstukken voor de regentenka-
mers van Amsterdamse instellingen: 
het Rasphuis – de tuchtinstelling 
voor mannen – het Binnengasthuis 
en het Oudemannen- en Vrouwen-
gasthuis.

Het ligt voor de hand de teke-
ning van een groep vergaderende 
regenten in een omlijsting met dit 
vroege trio in verband te brengen. 
Te oordelen naar de forse kragen 
en de hoge hoeden moet dit blad 
vóór 1625 zijn gemaakt – een  
periode waarin elders in Holland 
nog geen regentenstukken werden 
geschilderd.1 Van de drie vertoont 
de Regenten van het Rasphuis de 
meeste overeenkomsten met de te-
kening, alhoewel er onmiskenbaar 

verschillen zijn. De vier zittende 
regenten hebben hun blikken in 
een andere richting gewend; drie 
van hen kijken ons aan. In de gete-
kende versie, waarop persoonlijke 
trekken ontbreken, is de interactie 
levendiger en lijkt nog geen van 
hen acht op ons te slaan. De vijfde 
persoon, die de vergadering op-
luistert met zijn binnenkomst, is  
in het schilderij een bescheiden 
bode met een briefje geworden, en 
de bestuurlijke handelingen, met 
schrijfgerei en muntgeld, zijn  
gereduceerd. Ondanks deze ver-
schillen is het aannemelijk dat het 
blad door Van der Voort aan zijn 
opdrachtgevers is voorgelegd als een 
verkenning van de mogelijkheden 
qua compositie en inlijsting, waarna 
hij de uitwerking heeft afgestemd 
op hun wensen. 

LICHT VAL EN HIËRARCHIE

Maar er is meer. De in wassingen 
en contourlijnen aangegeven scha-
duwen wijzen op een primaire 
functie van het blad als studie naar 
de effecten van lichtval van links  
op zowel de portretgroep als de 
schilderijlijst en de console waar 
het geheel op rust. Schilders dien-
den nu eenmaal rekening te hou-

 Regentenportret in wording
Uitzonderlijke tekening voor het Amsterdam Museum

VERZAMELGEBIED GESTEUND    PRENTEN EN TEKENINGEN

Tot de grootste blikvangers van het Amsterdam Museum 
behoren de beroemde groepsportretten van schutters en 
regenten. In december 2014 werd op het tweede deel van de 
veiling Van Regteren Altena een zeldzame, vroege voorstudie 
voor zo’n regentenstuk aangeboden. Het blad stond op naam 
van Thomas de Keyser (1596/97-1667), maar in het Amsterdam 
Museum werd meteen het verband gelegd met het werk van 
de twintig jaar oudere meester Cornelis van der Voort. De 
tekening blijkt aan de basis te liggen van een compleet nieuw 
genre binnen de portretschilderkunst.

Schets voor een regentenstuk in een  
omlijsting
Toegeschreven aan Cornelis van der Voort 
(Antwerpen 1576-1624 Amsterdam)
ca. 1617. Pen en penseel in bruin, 12,6 x 16,6 cm
Bijdrage: € 1.433
AMSTERDAM MUSEUM

De aan Cornelis van der Voort toegeschreven  
voorstudie werd aangekocht met steun van de 
Vereniging Rembrandt, mede dankzij de Stichting 
Nationaal Fonds Kunstbezit en VSBfonds

De regenten van het Rasphuis
Cornelis van der Voort
ca. 1617. Olieverf op doek, 153 x 192 cm
AMSTERDAM MUSEUM

Hollanders van de Gouden Eeuw
Een aanzienlijk deel van de groepsportretten van de stad 
Amsterdam is op dit moment te zien in de Hermitage 
Amsterdam. Meer dan dertig enorme schilderijen van groepen 
regenten, schutters en gilde broeders, afkomstig uit de collecties 
van het Amsterdam Museum en het Rijksmuseum, zijn daar voor 
het eerst bijeen. Te midden van vele andere topstukken vertellen 
ze het verhaal van het collectieve burgerschap in de Gouden 
Eeuw, dat voor Nederland nog altijd zo typerend is.
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den met de natuurlijke lichtval op 
de wand waarvoor het groeps por-
tret was bestemd. De opvallende, 
fraai bewerkte console verraadt  
de invloed van bouwmeester en 
beeldhouwer Hendrick de Keyser 
(1565-1621).2 

Behalve de lichtval moesten 
schilders van groepsportretten ook 
de hiërarchie in plaatsing van de  
figuren in acht nemen. Doorgaans 
zijn op regentenstukken de langst 
dienende bestuurders zittend ge-
portretteerd – en in het beste licht. 
Omstreeks 1617 was dit nog geen 
gemeengoed, maar de twee heren 
links kunnen naar aanleiding van 

de tekening hun beoogde posities 
ter discussie hebben gesteld, waar- 
na zij door Van der Voort uiteinde-
lijk allebei zittend zijn afgebeeld, 
hun hoofden meer naar het licht 
toegewend. Van de drie regenten-
stukken komt alleen in de Regenten 
van het Rasphuis het licht van links, 
nog een reden om de tekening aan 
de opdracht voor dat tehuis te  
verbinden.3 Te oordelen naar de 
nog enigszins behoudende compo-
sitie van het schilderij zal het Van 
der Voorts eersteling zijn geweest. 
Hoewel de voorstudie ervan voor 
de regenten nog te revolutionair 
was, ligt ze aan de basis van  

een compleet nieuw genre binnen 
de portretkunsts

Norbert E. Middelkoop

Conservator schilderijen, tekeningen en prenten

Noten

1. Om diezelfde reden viel ook 
Thomas de Keyser af als kan-
didaat: hij manifesteerde zich 
pas vanaf 1627 als schilder van 
groeps portretten. Mijn dank 
aan Wouter Kloek, Koen  
Ottenheym en Tom van der 
Molen voor hun kritische blik 
op een eerdere versie van 
deze bijdrage.

2. J.Q. van Regteren Altena,  
‘Retouches aan ons Rem-
brandt-beeld 1’, Oud Holland 

65 (1950), pp. 171-178, i.h.b.  
175-176, vergeleek dit motief 
al met de sierranden aan  
de puien van Oudezijds  
Voorburgwal 18 en 57 te  
Amsterdam. Zie over de  
laatste gevel, gedateerd 1615,  
K. Ottenheym e.a., Hendrick 
de Keyser – Architectura  
Moderna – Moderne bouw-
kunst in Amsterdam 1600-
1625, Nijmegen 2008, pp. 86, 
92-94. Hoewel De Keysers 
betrokken heid niet is uit te 
sluiten, zal Van der Voort 

zeker ook zelf in staat zijn  
geweest om een dergelijke 
moderne console te tekenen. 
Met dank aan Koen Otten-
heym voor zijn opmerking in 
dezen.

3. In 1617 waren juist twee  
nieuwe regenten aangetreden; 
C. Commelin, Beschryvinge 
van Amsterdam... tot den jare 
1691, 2 dln, Amsterdam 
1693/94, deel 2 pp. 513-514. 
Mogelijk was hun komst de 
aanleiding voor de opdracht.
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VERZAMELGEBIED GESTEUND    KUNSTNIJVERHEID

 Stedelijk Museum Alkmaar beheert een verza-
meling van ruim vijftig portretten van leden 
van de families Van Foreest en Van Egmond  

van de Nijenburg. Deze collectie is afkomstig van 
landgoed Nijenburg te Heiloo. Onlangs kon aan het 
‘ensemble Nijenburg’ een intrigerend object worden 
toegevoegd: een 17de-eeuws pronkmeubeltje, dat  
zich zeker sinds 1743 op het landgoed heeft bevonden 
en daar sinds jaar en dag het ‘Lutherse kastje’ werd  
genoemd.1 Met zijn ongeprofileerde kap- en voetlijst 
lijkt het op meubels die in het derde kwart van de 
17de eeuw in Zeeland werden gemaakt, maar twee  
van de marqueteriepanelen zijn rond 1600 te dateren. 
Mogelijk is het meubel dus door een Zeeuwse  
schrijnwerker uit oude en nieuwe onderdelen  
samengesteld. 

PROTESTANTSE THEMATIEK

Het Lutherse kastje is in gesloten toestand een inge-
togen maar mooi pronkkabinetje. Drie zijden zijn 
voorzien van marqueteriepanelen met architectoni-
sche perspectieven, die deels teruggaan op ontwerpen 
van kunstenaar-architect Hans Vredeman de Vries 
(1526-1609).2 Wanneer het deurtje wordt geopend, 
blijkt de achterkant ervan te zijn beschilderd met een 
Bijbelse scène: Christus en de Samaritaanse vrouw 
(Joh. 4: 1-30). Ook wordt een front zichtbaar met tien 
lades die aan de buitenzijde zijn gedecoreerd met een 
eenvoudig bloemstilleven. De grootste verrassing 
wacht echter als ze worden opengetrokken. Op de 
bodems van de negen kleine lades zijn de portretten 
van evenzoveel theologen en kerkhervormers weer-

gegeven: Erasmus, Bullinger, Oecolampadius, 
Musculus, Bucer, Zwingli, Melanchthon, Luther  
en Calvijn. Op de bodem van de grote, onderste  
lade is een kerkinterieur voorgesteld. Omdat altaren, 
schilderijen en kruizen ontbreken, maar wel een 
orgel, preekstoel, enkele wapenschilden en een  
psalmenbord zichtbaar zijn, kan worden geconclu-
deerd dat het om een protestants kerkinterieur  
gaat – waarschijnlijk van een fictief gebouw. 

Een kabinetje met een 
verrassende inhoud
Stedelijk Museum Alkmaar verwerft ‘Luthers kastje’

Luthers kastje van Nijenburg
Noordelijke Nederlanden (meubel); beschilderd door Susanna van 
Steenwijck (Londen? na 1602/1603 - 1664? Amsterdam) 
ca. 1600 (marqueteriepanelen) en 1664 (datering op schilderingen). 
Diverse soorten hout (o.a. eikenhout en Indisch palissander) en 
olieverf op paneel, H 55,5 cm, B 69 cm, D 45,5 cm
Bijdrage: € 34.375 waarvan € 24.375 uit het BankGiro Loterij 
Aankoopfonds
STEDELIJK MUSEUM, ALKMAAR

Het Lutherse kastje is aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt, 
mede dankzij haar BankGiro Loterij Aankoopfonds, en VSBfonds

In gesloten toestand trekt het niet onmiddellijk de  
aandacht, het pronkmeubeltje dat Stedelijk Alkmaar 
recentelijk aan de collectie wist toe te voegen.  
Het is een eenvoudig kabinet van ruim 55 centimeter 
hoog, versierd met architectonische voorstellingen  
in marqueterie. Maar zodra het deurtje en de lades 
opengaan, geeft het zijn onalledaagse interieur prijs.
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Het zijn juist deze beschilderde bodems die het kastje 
zo uitzonderlijk maken. Bijbelse taferelen en bloem-
motieven komen vaker voor op deurtjes en lades van 
pronkkasten, maar de portretten en het kerkinterieur 
zijn zowel door hun – protestantse – thematiek als 
door hun plaatsing op de bodems van de lades wel 
heel ongebruikelijk. Gewoonlijk werden in de laatjes 
van dergelijke kabinetten allerlei curiosa en kostbaar-
heden bewaard; die zouden een beschilderde bodem 
aan het oog onttrekken en bovendien kunnen bescha-

digen. In dit geval zou je misschien kunnen stellen 
dat de schilderingen zelf de curiosa en, in symboli-
sche zin, de kostbaarheden vormen.

SUSANNA VAN STEENWIJCK

De beschilderingen zijn in nog een ander opzicht  
opmerkelijk: zowel de Bijbelse scène als het kerkin-
terieur is gesigneerd door Susanna van Steenwijck, 
geboren Gaspoel (na 1602/03 -1664?), de vroegst  
bekende architectuurschilderes in de Nederlanden.3 
Werken van haar hand zijn zeldzaam, misschien 
omdat ze verscholen gaan onder de naam van haar 
echtgenoot, Hendrick van Steenwijck de Jonge (1580-
1649). In Nederlandse musea bevinden zich slechts 
twee andere met zekerheid aan Susanna toe te schrij-
ven schilderijen (Leiden, Museum De Lakenhal en 
Zwolle, Stedelijk Museum). Vermeldenswaard is dat 
de schilderingen in het pronkkabinetje in Alkmaar 
1664 zijn gedateerd, het vermoedelijke sterfjaar van 
de schilderes.

De oorsprong van het Lutherse kastje moet  
mogelijk worden gezocht in Leiden, bij de familie 
Heydanus-Van Swanenburgh, waaraan het geslacht 

‘Een betere plek kun je niet wensen’

‘Geweldig’, vindt Thea van Fulpen, lid van de Vereniging Rembrandt uit 
Heiloo, het nieuws dat het kastje uit de Nijenburg een plaats heeft gekre-
gen in Stedelijk Museum Alkmaar. ‘Dit is ideaal, een betere plek kun je niet 
wensen. Het heeft honderden jaren op landgoed Nijenburg gestaan, maar 
daar kon het niet langer blijven. Nu staat het op een plek daar vlakbij, waar 
het beter beschermd is, ook klimatologisch. Het is een cultuurhistorisch erg 
belangrijk kastje.’



Van Egmond van de Nijenburg door een huwelijk was 
gelieerd.4 Een telg uit deze familie, Adriana Christina 
Heydanus, liet in 1699 een groot deel van haar bezit 
na aan haar Alkmaarse verwanten. In die nalatenschap 
bevond zich in elk geval een schitterend poppenhuis, 
en misschien ook het kabinetje. Samen hebben deze 
voorwerpen eeuwenlang op Nijenburg gestaan – en 
het poppenhuis staat er nog steeds. 

In Adriana’s familie komen belangstelling voor re-
ligie en verzamelen samen. Haar grootvader Abraham 
Heydanus nam als theoloog en predikant actief deel 
aan discussies over geloofsopvattingen. Zijn vrede-
lievende houding jegens de remonstranten werd hem 
binnen de gereformeerde Leidse elite niet in dank  
afgenomen. Een veilingcatalogus en diverse testamen-
ten uit de families Heydanus en Van Swanenburgh 
vermelden onder andere antiquiteiten en penningen, 
en ook enkele kabinetjes.5 Het is dan ook zeker  
denkbaar dat het Lutherse kastje uit deze omgeving 
afkomstig is. Dit gevoegd bij het feit dat Susanna van 
Steenwijck langere tijd in de stad Leiden woonde en er 
ook later nog wel kwam, maakt een opdracht vanuit 
de familie Heydanus-Van Swanenburgh aannemelijk. 

ZOEKTOCHT NAAR STEUN

In 2011 had Stedelijk Museum Alkmaar het Lutherse 
kastje voor het eerst in huis, als bruikleen voor een 
tentoonstelling over Nijenburg. De vreugde onder de 
museumstaf was groot toen de eigenaren – zonen van 
de laatste bewoonster van het landgoed – bereid ble-
ken te zijn het voor langere duur uit te lenen. 
Voorwaarde voor een langdurig bruikleen was dat het 
museum naar aankoop van het meubel zou streven. 
Graag stemden we daarmee in: het kastje zou een 
prachtige aanvulling zijn op de collectie Nijenburg, 
die al vanaf 1966 onder ons beheer is en tot onze 
meest waardevolle deelverzamelingen behoort. 

Het reguliere verwervingsbudget was ontoereikend 
voor deze aankoop, dus een zoektocht naar steun 
werd gestart. Spontaan stelde Museum Catharijne-
convent voor om het kastje gezamenlijk aan te  
kopen: in Alkmaar zou het stuk binnen de context 
van het ensemble Nijenburg kunnen worden ge-
toond, terwijl het in Utrecht een rol zou kunnen  
krijgen in het verhaal over het protestantisme. 
Enthousiast over dit museumoverstijgende aankoop-
plan stelden we een aanvraag op voor de Vereniging 
Rembrandt. 

20  VERENIGING REMBRANDT  VOORJAAR 2015

Het poppenhuis van 
Nijenburg
Noordelijke Nederlanden
Samengesteld tussen ca. 
1675 en 1742 (met toevoe-
gingen uit de 19de eeuw)
VERENIGING HENDRICK 
DE KEYSER
(bruikleen Stichting Van 
Foreest en Van Egmond 
van de Nijenburg)

Gezicht op de Lakenhal te Leiden
Susanna van Steenwijck
1642. Olieverf op doek, 97 x 119 cm
MUSEUM DE LAKENHAL, LEIDEN
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Toen gebeurde er iets bijzonders. Tijdens de bespre-
king van ons subsidieverzoek kwam de Vereniging tot 
de conclusie dat het kwetsbare meubel het meest ge-
baat zou zijn bij één standplaats, en dat het vanwege 
zijn historische band met Nijenburg het beste in 
Alkmaar paste. Het Bestuur stelde daarom voor dat 
Stedelijk Museum Alkmaar het stuk zelfstandig zou 
aankopen, maar met ruimere subsidie dan de 
Vereniging gewoon is te verlenen, namelijk méér dan 
de helft van het aankoopbedrag. Alle partijen konden 
zich in dat voorstel vinden en met een aanvullende 
subsidie van het VSBfonds was het financieel ook 
haalbaar. Museum Catharijneconvent krijgt het intri-
gerende kastje natuurlijk wél in bruikleen voor zijn 
tentoonstelling over Luther in 2017 – zo kunnen we 
iets terugdoen voor de collegiale Utrechtse hulp bij 
de verwervings

Marloes Huiskamp

Zelfstandig kunsthistorica

Christi M. Klinkert

Conservator

Kunstvragen 

Jan Jaap Badon Ghijben (37)
Consultant, lid van de Vereniging Rembrandt sinds 2003, lid van de 
Caius Cirkel sinds 2013

Wat is uw eerste kennismaking met kunst?
‘Dat was bij mijn familie, waar altijd kunst  
in huis hing, maar ik werd ook al vanaf dat  
ik in de buggy zat door mijn ouders naar 
musea meegenomen. En ook in de vakan- 

ties gingen we de musea langs. Specifieke 
herinneringen heb ik daar niet aan, het is 
vooral de ervaring die blijft hangen.’

Herinnert u zich nog uw  
eerste kunstreproductie?
‘Ik heb eigenlijk nooit kunstreproducties gehad.’

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Die eerste aankoop moet nog komen, maar ik heb wel plannen. 
Ik heb wat geld geërfd waar ik iets vrolijks voor wil kopen, iets 
pop art-achtigs, ik ben alleen nog niets tegengekomen. Het wordt 
in ieder geval hedendaagse of moderne kunst.’

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Het afgelopen weekend was ik weer in het Rijksmuseum, daar  
ga ik graag heen. Elke keer als ik er ben, bekijk ik weer een ander 
stukje. Een ander museum waar ik regelmatig kom is Museum 
Van Loon. Daar ervaar je meer hoe het leven ooit geweest is,  
als een soort tijdmachine. Iets dergelijks is ook het geval bij 
bijvoorbeeld Kasteel Duivenvoorde, Paleis Het Loo, of Ons’ Lieve 
Heer op Solder. In deze musea zijn het gebouw en de spullen in 
samenhang en lijkt de tijd te hebben stilgestaan.’

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen 
steunen?
‘Mijn voorkeur gaat uit naar iets dat nog niet goed vertegen-
woordigd is in Nederland en waar een verhaal achter zit. 
Aankopen zoals de Japanse tempelwachters of de 17de-eeuwse 
lakkist.’

Welke tentoonstelling heeft ooit indruk gemaakt?
‘Regenten in de kleren, een tentoonstelling die in 2000-01 in het 
Rijksmuseum was te zien naar aanleiding van een schenking uit 
de collectie Six. Daar werd kleding getoond in allerlei stijlen uit 
de 18de-, 19de en 20ste eeuw, maar die vaak nu nog gedragen 
zou kunnen worden.’

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? 
‘Hopelijk doe ik zo’n succesvolle aankoop dat dit ooit van 
toepassing is!’

INTERVIEW

Noten

1. Stedelijk Museum Alkmaar zal in 2016 een kleine 
tentoonstelling aan het Lutherse kastje wijden. 
Marloes Huiskamp bereidt een publicatie over 
dit meubel voor.

2. Vergelijk H. Borggrefe e.a. (red.), Tussen 
stadspaleizen en luchtkastelen. Hans Vredeman 
de Vries en de Renaissance, Gent/Amsterdam 
2002, pp. 256-259, 305-307. 

3. Zie voor deze schilderes J. Howarth, The  
Steenwyck family as masters of perspective, 
Turnhout 2009; M. Huiskamp, ‘Gaspoel, 
Susanna’, Digitaal vrouwenlexicon van 

Nederland (http://resources.huygens.knaw.nl/
vrouwenlexicon/lemmata/data/Gaspoel). 

4. Onze dank gaat uit naar Jet Pijzel-Dommisse, 
die ons op dit spoor zette, en Ruud Priem, 
die een eerste verkennend onderzoek uit naar 
deze herkomstmogelijkheid uitvoerde.

5. Zie E. Pelinck, ‘Meester Karel Heydanus, zijn 
verzameling en de beschikkingen van zijn 
dochter’, Jaarboekje voor Geschiedenis en 
Oudheidkunde van Leiden en Omstreken 52 
(1960), pp. 148-155; Th.H. Lunsingh Scheurleer 
e.a., Het Rapenburg. Geschiedenis van een 
Leidse gracht, dl. VIa, Leiden 1992, pp. 283-285, 
314-324, met bijlage. 
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VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 16DE EN 17DE EEUW

 Bisschop op zijn best
Dordrechts Museum krijgt zijn eigen Melkmeisje

Keukeninterieur met een dienstmeid die een saus  
bereidt
Cornelis Bisschop (Dordrecht 1630-1674 Dordrecht)
1665. Olieverf op doek, 72 x 97,2 cm
Bijdrage: € 85.000 uit het BankGiro Loterij Aankoopfonds
DORDRECHTS MUSEUM 

Het Keukeninterieur met een dienstmeid die een saus bereidt van 
Cornelis Bisschop is aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt en haar BankGiro Loterij Aankoopfonds

 In 1887 verwierf het Dordrechts Museum een 
‘portret van een kunstenaar’ door Cornelis 
Bisschop. Later bleek het om een zelfportret te 

gaan. Bisschop trekt hierop een gordijn weg voor  
een schilderij en verwijst daarmee op illusionistische 
wijze naar de legendarische Griekse schilders Zeuxis 
en Parrhasios.1 Bijzonder in de schilderkunst; het 
schilderij werd al snel een van de verrassende hoogte-
punten in het museum. Het is tegenwoordig moeilijk 
voorstelbaar, maar met de aankoop van dit zelfportret 
sloeg het in 1842 opgerichte museum een nieuwe weg 
in. Terwijl voordien de nadruk lag op aankopen van 

wat toen moderne kunst was – zo werd een jaar eerder 
nog het kapitale Middaguur in een boerenwoning bij 
Delden van Josef Israëls verworven – was het besef 
doorgedrongen dat de oude meesters niet mochten 
ontbreken. De verzameling behoorde ook een  
overzicht te geven ‘van wat Dordrechts burgers in 
vroeger tijd op het gebied van schilderkunst hebben 
voortgebracht’, aldus het jaarverslag van het museum. 

De aanwinst van Bisschops zelfportret was vooral  
te danken ‘aan den ijver en de geheel belangelooze  
hulp van den ervaren kunstkenner en kunsthistoricus, 
den Heer Abraham Bredius’. Dankzij de adviezen van 

Het Dordrechts Museum heeft een groot keuken interieur 
van Cornelis Bisschop uit 1665 kunnen aankopen. Dankzij 
de Vereniging Rembrandt en haar BankGiro Loterij 
Aankoopfonds kan voor het eerst Bisschops veelzijdigheid 
en de hoge kwaliteit van zijn werk worden getoond. Het 
betreft een bijzonder schilderij van de relatief onbekende 
Dordtse meester, met een gedurfde compositie en een in-
drukwekkend perspectief: Bisschop op zijn best.
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Zelfportret als de 
Griekse schilder 
Parrhasios
Cornelis Bisschop 
1668. Olieverf op 
doek, 114 x 97 cm
DORDRECHTS MUSEUM

Mercurius en Argus
Cornelis Bisschop 
ca. 1655. Olieverf op doek, 99,4 x 126,5 cm
DORDRECHTS MUSEUM



Bredius werden in 1887 ook topstukken als het Zelfportret 
van Ferdinand Bol en Arent de Gelders Portret van de 
beeldhouwer Noteman verworven. De basis was gelegd 
van wat een belangwekkende collectie oude kunst 
zou worden. De Vereniging Rembrandt heeft daarbij 
een doorslaggevende rol gespeeld. Het museum kan 
nu van vrijwel alle belangrijke kunstenaars uit 
Dordrecht representatieve werken tonen. Zo zijn van 
Cuyp (Aelbert, Jacob én Benjamin), Maes, Van Hoog-
straten en Houbraken topstukken aanwezig die met 
steun van de Vereniging Rembrandt zijn verworven. 

Door toedoen van Laurens J. Bol, van 1949 tot 
1965 directeur van het Dordrechts Museum, werd het 
museum ook een plek waar kleine schilders van de 17de 
eeuw tot hun recht kwamen als ‘goede onbekenden’. 
Adriaen Coorte werd er ontdekt en schilderijen als  
de prachtige ronde landschapjes van Jacob van Geel  
getuigen nog van Bols drijfveer om ‘vergeten en  
veronachtzaamde talenten’ in de belangstelling te 

brengen. In 1954 kon hij vanuit die gedachte en met 
beperkte middelen een vroeg historiestuk van Cornelis 
Bisschop aankopen, Mercurius en Argus. Hiermee ont-
stond een beter en veelzijdiger beeld van deze Dordtse 

‘Juist die kleine meesters zijn enorm 
aantrekkelijk’

‘Een lust voor het oog’, zo omschrijft Bas Buikhuisen, lid van de 
Vereniging Rembrandt uit Dordrecht, het schilderij van Cornelis 
Bisschop. ‘Er is veel op te zien en je kunt op meerdere punten in het 
schilderij verdwijnen, want er zijn doorkijkjes naar een andere ruimte 
en naar een tuin. Ik houd van Rembrandt en van Vermeer, maar 
ook van minder bekende kunstenaars. Juist die kleine meesters, die 
je in het Dordrechts Museum maar ook ook in andere musea ziet, 
zijn enorm aantrekkelijk. Er is heel veel rijkdom in de 17de-eeuwse 
Hollandse schilderkunst.’
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schilder. Maar Bisschop maakte niet alleen portretten 
en historiestukken. Een goed voorbeeld van een  
genrestuk, waar de schilder befaamd om was, werd 
node gemist. 

‘UN EXCELLENT PEIJNTRE POUR LA PERSPECTIEVE’

Bisschop is vandaag de dag geen bekende naam, maar 
in zijn eigen tijd had hij juist een grote reputatie in 
binnen- en buitenland. En dat terwijl hij zijn hele leven 
in Dordrecht werkzaam was. Lodewijk XIV bezat een 
schilderij van hem en ook de koning van Dene mar ken 

had belangstelling voor zijn werk.2 Zijn atelier werd 
bovendien bezocht door belangrijke kunstkenners en 
verzamelaars, zoals de Franse edelman Balthasar de 
Monconys in 1663. Pieter Teding van Berckhout 
schreef naar aanleiding van een bezoek in 1669 in zijn 
dagboek dat Bisschop ‘un excellent peijntre pour la 
perspectieve’ ofwel ‘een uitstekend schilder van per-
spectief’ was. Deze Delftse regent en verzamelaar, die 
een grote belangstelling voor genreschilderkunst had, 
bezocht in datzelfde jaar ook de ateliers van Johannes 
Vermeer, Caspar Netscher en Gerard Dou. 

Het zal dan ook geen verbazing wekken dat er een 
golf van opwinding door het museum ging toen in 

december 2013 een keukeninterieur van Bisschop bij 
Sotheby’s in Londen werd aangeboden. Het was een 
tot dan toe onbekend genrestuk van Bisschop, opge-
doken uit Engels particulier bezit waar het generaties 
lang verborgen was.3 Het schilderij was vuil en had 
een onooglijke lijst uit de verkeerde tijd. Toch viel het 
onmiddellijk op door de gedurfde compositie en de 
geraffineerde lichtval. In het complexe interieur met 
verschillende doorkijkjes naar andere ruimtes, meer-
dere lichtbronnen en een veelheid aan bijfiguren en 
fraai uitgewerkte details, weet Bisschop alle aandacht 
te vestigen op de dienstmeid op de voorgrond. Zij 
wordt het felst belicht en lijkt, ongestoord door de 
drukte om haar heen, geconcentreerd bezig met haar 
taak, het bereiden van voedsel. Haar verstilde houding 
doet denken aan de monumentaliteit van het Melkmeisje 
van Johannes Vermeer.

Snelheid was geboden om te voorkomen dat dit 
bijzondere genrestuk naar een rijke verzamelaar in het 
buitenland zou gaan. In een vroeg stadium is contact 
gezocht met de Vereniging Rembrandt. En net als in 
de begintijd met Bredius werden verschillende kunst-
historici om advies gevraagd. Het belang van het 
schilderij voor Dordrecht en de Collectie Nederland 
werd door iedereen bevestigd. Met deze inhoudelijke 
en financiële steun kon het museum ervoor gaan. De 
Londense handelaar Johnny van Haeften werd bereid 
gevonden om op de veiling te bieden. Met succes: het 
keukeninterieur kon terugkeren naar de stad waar het 
in 1665 was gemaakt.

 
LOKALE INVLOEDEN

De aanwinst laat in het museum goed zien hoe schat-
plichtig Bisschop was aan het werk van zijn Dordtse 
collega’s Samuel van Hoogstraten en Nicolaes Maes. 
Het sluit bijvoorbeeld prachtig aan bij Maes’ bekende 
Luistervink uit 1657. Ook de invloed van Bisschop  
zelf wordt duidelijk: een klein paneeltje van Reynier 
Covyn is geïnspireerd op het nu verworven keukenin-
terieur. Covyn nam het linkerdeel van de compositie 
in spiegelbeeld over.4 De kunstenaars kenden elkaar 
goed – Bisschop had zijn collega in 1662 gevraagd om 
voor hem te getuigen toen hij door een zilversmid was 
uitgemaakt voor ‘een hoere-kint als oock een schelm 
en vagabind’. 

Niets staat een herwaardering van Cornelis Bisschop 
meer in de weg. De nieuwe aanwinst en zijn zelfportret, 
maar bijvoorbeeld ook de Appelschilster uit 1667 in het 
Rijksmuseum, laten onmiskenbaar de uitzonderlijke 
kwaliteit van zijn werk zien, die in de 17de eeuw al 
werd opgemerkt. Bisschop kan inderdaad beschouwd 
worden als een van de ‘excellente’ genreschilders uit 
de Hollandse Gouden Eeuws

Sander Paarlberg

Conservator oude kunst

Noten

1. Het verhaal van de schilderwedstrijd  
tussen de Griekse kunstenaars Zeuxis  
en Parrhasios was in de 17de eeuw 
algemeen bekend. Zeuxis had zulke 
realistische druiven geschilderd dat de 
vogels erop afvlogen. Maar Parrhasios 
kwam als winnaar uit de bus toen 
Zeuxis hem vroeg het gordijn voor zijn 
schilderij te schuiven: dit bleek 
geschilderd te zijn. 

2. In de biografie van Bisschop schreef zijn 
stadgenoot Arnold Houbraken hierover: 
‘Hy werd door den Koning van  
Denemarken tot Hofschilder aangezogt; 
dog de dood daar tusschen komende,  
is hy in de kragt van zyn leven en Konst 
gestorven in ‘t jaar 1674, oud zynde  
44 jaren, en liet elf kinderen na.’

3. Het is verwant aan een al even intrigerend 
keukeninterieur van Bisschop met een 
dienstmeid bij een waterpomp dat van 
een foto bekend is (olieverf op doek,  
70 x 82,5 cm, voorheen in de collectie  
van Lord Swaythling, Londen; Sumowski 
2191).

4. Een Keukenmeid van Covijn in het  
Mittelrhein Museum in Koblenz sluit er 
zelfs nog directer bij aan.

Literatuur

P. Marijnissen, W. de Paus e.a. (red.),  
De Zichtbaere Werelt. Schilderkunst uit  
de Gouden Eeuw in Hollands oudste stad, 
tent.cat. Dordrecht (Dordrechts Museum) 
1992-93

S. Paarlberg, ‘Aanwinst Cornelis Bisschop, 
“een uitstekend schilder van perspectief”’, 
Culthure, Dordrechts Museum,  
september 2014, nr. 6, pp. 13-15

De luistervink
Nicolaes Maes
1657. Olieverf op doek, 
92 x 121 cm
DORDRECHTS MUSEUM 

(bruikleen RCE)

Keukeninterieur
Reynier Covyn
na 1665. Olieverf op paneel, 
36,3 x 41 cm
DORDRECHTS MUSEUM 
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Bij de oprichting van de Vereniging 
Rembrandt was het doel ‘schilderijen 
en teekeningen, bij voorkeur van 
meesters der oude Hollandsche en 
Vlaamsche scholen’ te verwerven. 
Nu, ruim 130 jaar later, steunt de 
Vereniging de aankoop van kunstvoor-
werpen uit de oudheid tot en met 
hedendaagse kunst, uit de meest  
uiteenlopende landen. Daar zijn vaak 
felle discussies aan voorafgegaan, voor-
al waar het de moderne kunst betrof.

In 1951 vroeg Edy de Wilde, directeur van 
het Van Abbemuseum in Eindhoven, 
hulp bij de aankoop van een schilderij 
van Marc Chagall (1887-1985). Dit leidde 
tot verdeeldheid binnen het Bestuur, dat 

tot dusver maar zelden moderne kunst 
had gesteund. Het jaar daarvoor was al 
met veel moeite eensgezindheid bereikt 
over steunverlening voor een stilleven 
van Paul Cézanne (1839-1906), dus een 
werk van een levende meester was al 
helemaal een twistpunt.

In een vergadering op 18 februari 1952 
discussieerde het Bestuur over een voor-
schot voor Chagalls Hommage á Apollinaire 
(toen Adam en Eva genoemd). Sommige 
bestuursleden waren positief, onder wie 
H. Cleyndert en I.Q. van Regteren Altena. 
De laatste noemde Chagall een belang-
rijk kunstenaar en veronderstelde dat  
dit werk in de toekomst wel eens als  
een zeer belangrijke aankoop zou kunnen 
worden beschouwd, ‘ook al zijn thans 

zeer vele niet geneigd aan deze kunst- 
uiting waarde toe te kennen.’

Andere bestuursleden, onder wie  
J.G. van Gelder, meenden dat de prioriteit 
van de Vereniging Rembrandt bij de 
17de-eeuwse kunst moest liggen. Een 
cruciaal moment in de geschiedenis van 
de Vereniging, benadrukte voorzitter 
Ernst Heldring, want: ‘Indien men deze 
aanvraag om steun voor een zeer  
moderne kunstrichting aanvaardt, zullen 
er meerdere volgen.’ Met één stem ver-
schil wonnen de voorstanders. Hierbij 
speelde ook mee dat bestuursleden Edy 
de Wilde, die tegenstand ondervond 
van de commissie van toezicht van het 
museum, een hart onder de riem wilden 
steken.  

In de daaropvolgende jaren werd door 
het Bestuur nog veelvuldig gedebat-
teerd over de vraag of de steunverlening  
beperkt zou moeten blijven tot kunst 
van vóór 1900. Inmiddels is dat geen 
thema meer. De Vereniging Rembrandt 
zet zich in om de Collectie Nederland in 
de volle breedte te steunen, waarmee  
zij recht probeert te doen aan de brede 
belangstelling van haar leden en dona-
teurss

Steun voor ‘een zeer 
moderne kunstrichting’

‘In de toekomst 
zou men dit werk 
van Chagall wel 
eens als een zeer 
belangrijke 
aankoop kunnen 
beschouwen, ook 
al zijn thans zeer 
vele niet geneigd 
aan deze kunst-
uiting waarde toe 
te kennen’

UIT HET ARCHIEF VAN DE VERENIGING REMBRANDT

Hommage á Apollinaire
Marc Chagall
1913. Olieverf op doek, 200,4 x 189,5 cm
VAN ABBEMUSEUM, EINDHOVEN

(Gesteund door de Vereniging Rembrandt in 1952)

Uit de notulen van 
de vergadering van 
het Dagelijks Bestuur 
van de Vereniging 
Rembrandt op  
18 februari 1952
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VERZAMELGEBIED GESTEUND    PRENTEN EN TEKENINGEN

Acht tekeningen van de feestelijkheden rond het 
bezoek van het koninklijk bruidspaar aan Amsterdam 
op 5-9 maart 1901 
Kees van Dongen (Rotterdam 1877-1968 Monte Carlo)
1901. Pen en penseel in zwarte inkt over een schets in 
blauw krijt, 12,8 x 20,3 cm
Bijdrage: € 44.632
STADSARCHIEF AMSTERDAM

De acht tekeningen van Kees van Dongen zijn aangekocht 
met steun van de Vereniging Rembrandt, mede dankzij de 
Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit en VSBfonds

Kees van Dongen als tekenende verslaggever
Acht impressies van feestvierend Amsterdam voor Stadsarchief

Op 7 februari 1901 trad de 20-jarige koningin Wilhelmina in Den  
Haag in het huwelijk met hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin. 
Een maand later bracht het jonge paar een meerdaags bezoek aan 
Amsterdam. Daarbij waren honderdduizenden op de been; straten,  
pleinen en gebouwen waren uitbundig versierd. Helaas was het weer  
de eerste dagen spelbreker. Rukwinden vernielden sommige decoraties, 
vaandels scheurden en de aanhoudende regen was er de aanleiding 
voor om de illuminatie, die voor de eerste avond gepland was, twee 
dagen te verschuiven. De feestvreugde onder de Amsterdammers was 
er, afgaande op krantenberichten, niet minder om.
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 De nog jonge Kees van Dongen, die toentertijd in 
Parijs woonde en daar net naam begon te maken als 
tekenaar voor diverse geïllustreerde tijdschriften, 

kreeg van Uitgevers-Maatschappij Elsevier opdracht het 
feest in 12 tot 15 tekeningen vast te leggen. Van deze teke-
ningen, bedoeld voor Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift, 
zijn er nu nog acht bekend.

Het zijn deze bladen die het Stadsarchief Amsterdam 
met ruimhartige steun van de Vereniging Rembrandt uit de 
collectie van I.Q. van Regteren Altena heeft kunnen ver-
werven. Het Stadsarchief bezat tot nu toe één tekening  
van Van Dongen, die, ondanks het – latere – eigenhandige 
opschrift van de kunstenaar ‘In de Nes’, geen Amsterdam 
voorstelt, maar twee prostituées in de Zandstraat in 
Rotterdam.  

Van het koninklijk bezoek van 5 tot 9 maart 1901 is een 
grote hoeveelheid beeldmateriaal aanwezig in de collectie 
van het Stadsarchief; behalve de ontwerptekeningen voor 
de decoraties zijn dat veel fotografische opnamen. Waar de 
fotografen duidelijk gehinderd werden door het slechte 
weer had Van Dongen alle vrijheid storm en regen, het woud 
aan paraplu’s en de onstuitbare feestgangers uit te beelden. 
Ook wist hij goed het opvallende verschil tussen de zwakke 
lampionverlichting en de felle elektrische lampen (onder 
meer aan de Gouden Koets), waarover de kranten schreven, 
in beeld te brengen.

De opdracht aan Van Dongen kreeg nog een vervelend 
vervolg, toen Elsevier de tekeningen niet wilde publiceren. 
Toen de kunstenaar vervolgens ook niet werd uitbetaald, 
stapte deze naar de rechter. Was de opdracht gekomen van 
de redactie van Elsevier in de persoon van de graficus Ph. 
Zilcken, of was het een initiatief geweest van de kunstenaar 
zelf? Waren de tekeningen artistiek van voldoende kwaliteit 
en waren ze wel goed reproduceerbaar? Al deze vragen van 
Elsevier werden in het voordeel van Van Dongen beslist 
door de kantonrechter. Voordat deze echter op 24 januari 
1902 uitspraak zou doen, werd de zaak in der minne geschikt 
en kreeg Van Dongen alsnog zijn gelds 

Bert Gerlagh

Conservator tekeningen en prenten

Kunstvragen 

Marlies Vehmeijer (55)
Bestuurder en adviseur in de culturele sector, lid van de Vereniging 
Rembrandt sinds 2004, voorzitter Titus Cirkel tot mei 2015

Wat is uw eerste kennismaking met kunst?
‘Toen ik een jaar of zeven was heeft  
Paul Citroen een portret van mij getekend.  
Dat was heel bijzonder voor mij als kind  
en ik vond het ook mooi wat hij toen heeft 
gemaakt. En mijn vader verzamelde tekenin-
gen van Kees van Dongen.’

Herinnert u zich nog uw eerste kunstreproductie?
‘Paul Klee vond ik altijd prachtig, daar kocht ik ansichtkaarten 
van. Zijn werk sloot goed aan bij mijn studie Bouwkunde, grafisch 
van opzet met zachte kleuren, mooi in harmonie.’

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Dat was een tekening van Kars Persoon. Ik werkte toen bij de 
KLM en kocht kunst voor het bedrijf, maar aanvankelijk niet voor 
mezelf. Vanaf dat moment ben ik kunst gaan verzamelen. Mijn 
voorliefde voor werken op papier van “jonge” kunstenaars is altijd 
gebleven.’ 

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Wat ik een heel fijn museum vind is het Stedelijk Museum in 
Schiedam, daar rijd ik echt voor om. Ze maken prachtige ten-
toonstellingen, waaronder All About Drawing. En zo zijn er wel 
meer te noemen: het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, het 
GEM in Den Haag, Museum Boijmans...’

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen steunen?
‘In het Stedelijk Museum Schiedam was onlangs de tentoon-
stelling herman de vries. all te zien. Deze kunstenaar werkt met 
motieven uit de natuur, die hij ordent tot een kunstwerk – heel 
esthetisch. Dat zou ik wel willen steunen. En als ik een droom 
mag uitspreken: een schilderij van de Schotse landschapsschilder 
Peter Doig voor het Kröller-Müller Museum.’

Welke tentoonstelling heeft ooit indruk gemaakt?
‘De tentoonstellingen van werk van Baselitz en Kiefer in de Royal 
Academy in Londen en die over Gerhard Richter in de Albertina 
in Wenen.’

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? 
‘Het werk van Rob van Koningsbruggen en Pieter Laurens Mol. 
Dat zijn allebei heel goede kunstenaars die naar mijn idee te weinig 
worden geëxposeerd. Ze zouden goed tot hun recht komen in 
een groot museum waar hedendaagse kunst wordt getoond, zoals 
het Stedelijk in Amsterdam of Museum Boijmans van Beuningen.’

INTERVIEW
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VERZAMELGEBIED GESTEUND    KUNSTNIJVERHEID

 MADE IN UTRECHT
Prototype lage stoel verworven voor Rietveldcollectie Centraal Museum

 De nieuwe aanwinst is een relatief kleine stoel van rood 
geverfd metaal die eind jaren veertig is ontworpen. 
Het betreft Rietvelds Prototype lage stoel, een eerste 

model dus waarbij twee gebogen platen metaal zijn gebruikt 
voor de rug en de zitting, en kant-en-klare stalen T-profielen 
voor de poten en verdere constructie. Het is een elegant  
ijzeren stoeltje dat door de rode laklaag vrolijk oogt. Dat 
het prototype slechts enkele uitgevoerde stoeltjes heeft op-

geleverd – en dan nog wel versies in hout – doet niets af van de 
innoverende kwaliteiten ervan. De relatieve onbekendheid 
zorgde er tevens voor dat dit werk net onder de afgesproken 
limiet van 80.000 euro kon worden verworven voor het 
Centraal Museum in Utrecht.

Voor werken van Rietveld uit zijn naoorlogse jaren is 
nog niet zo veel belangstelling en ze zijn minder goed  
vertegenwoordigd in museaal bezit. Toch is aan zijn ont-

Op 18 december 2013 werd 
in New York werk van Gerrit 
Rietveld geveild. Dat het 
daar onder de hamer kwam 
is het gevolg van de snel 
groeiende, internationale 
belangstelling voor zijn 
werk. Voor een exemplaar 
van zijn wereldberoemde 
Rood-blauwe stoel is de prijs 
van een kwart miljoen geen 
uitzondering meer. Op de 
New Yorkse veiling werd 
echter een heel andere stoel 
van Rietveld aangeboden, 
voor een aanzienlijk lager 
bedrag. Het Centraal 
Museum greep zijn kans.
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useum
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werpen uit die tijd heel goed zijn belangstelling te volgen: 
zijn inspi ratiebronnen en zijn uitdagingen. Om aan te 
tonen dat Rietveld als ontwerper nooit is blijven stilstaan  
is het van belang juist ook ontwerpen uit deze periode te 
laten zien en zeker in het Centraal Museum, dat de grootste 
collectie van deze Utrechtse ontwerper en architect beheert. 

Na de Tweede Wereldoorlog greep Rietveld het uitblij-
ven van opdrachten aan om zijn experimenten verder te 
ontwikkelen zoals het ontwerpen van meubels uit één stuk, 
waarvoor hij als nieuw materiaal industrieel te verwerken 
metaal koos. Mogelijk werd hij hierbij gestimuleerd door 
de ‘metaalwaren’ die de Tomadofabriek destijds produ-
ceerde. Hij had contact met de directie die hem vroeg mee 
te denken over de meubilering van een ‘etagebuffet’ van 
hun nieuwe fabriek, wat echter niet tot een concrete op-
dracht leidde. 

Misschien was het de kaalheid van Rietvelds metalen 
prototype die – in combinatie met de koude zit – hem ertoe 
bracht zijn model ook eens in hout uit te voeren. Door  
drie stukken triplex of fiberplaat simpel om elkaar heen te  
buigen ontstond een meer comfortabele stoel die in effen 
rood of bruin werd geschilderd. Een soortgelijke stoel met 

ronde rug schetste hij – mét bekleding – in zijn ontwerp 
voor de inrichting van het nieuwe Jaarbeursrestaurant aan 
het Utrechtse Vreden burg. Maar ook dat interieur werd 
jammer genoeg niet gerealiseerd. 

DRANG TOT EXPERIMENTEREN

In Rietvelds in hout uitgevoerde model is mooi zijn  
interesse voor internationale ontwikkelingen in design te 
herkennen, zoals de gebogen multiplex stoelen van het 
Amerikaanse ontwerpersduo Charles en Ray Eames en  
moderne Scandinavische meubels. Net als de genoemde  
inspiratiebronnen werd Rietvelds ontwerp een succes. 
Hoewel zijn houten versie evenmin in productie werd  
genomen, oogstte de stoel veel lof op de internationale  
designtentoonstelling die in 1952 in Kopenhagen werd  
gehouden. Sindsdien wordt zijn ontwerp in deze uitvoering 
de Deense stoel genoemd. 

Door Rietvelds Prototype lage stoel in het Centraal Museum 
te tonen temidden van de Rietveldcollectie – met onder  
andere versies van zijn Rood-blauwe stoel – wordt duidelijk 
dat zijn nieuwsgierigheid en drang tot experimenteren ook 
na zijn Stijlperiode onverminderd warens

Alied Ottevanger

Conservator Vormgeving en Toegepaste Kunst 

‘Belangrijk dat werk van Rietveld in Utrecht wordt getoond’

‘Gerrit Rietveld is voor de stad Utrecht een icoon, net als Dick Bruna, Anton 
Geesink en de Domtoren. Daarom is het belangrijk dat het Centraal Museum 
als museum van beeldende en toegepaste kunst zijn ontwerpen kan tonen’, 
zegt Hanneke Prins uit Utrecht naar aanleiding van de nieuwe aankoop. ‘Het 
werk van Rietveld is ongelooflijk vernieuwend, ook met terugwerkende kracht. 
Als je bedenkt hoe de interieurs van toen eruitzagen, en wat die man allemaal 
ontworpen heeft, kun je je dat bijna niet voorstellen. Hij heeft aan de bakermat 
gestaan van het huidige interieur.’

Prototype lage stoel 
Gerrit Rietveld (Utrecht 1888-1964 Utrecht)
ca. 1946-1950/52. Geschilderd metaal, H 55,2 cm, B 51,1 cm, D 66 cm
Bijdrage: € 29.187
CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT

Het Prototype lage stoel van Gerrit Rietveld is aangekocht met steun van 
de Vereniging Rembrandt, de BankGiro Loterij en het Mondriaan Fonds
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Rood-blauwe 
leunstoel  
Gerrit Rietveld
1918. Beukenhout, 
triplex (geschilderd in 
kleur in 1923), H 88 cm, 
B 60 cm, D 84 cm 
CENTRAAL MUSEUM, 

UTRECHT

(schenking 1959)

Deense stoel 
Gerrit Rietveld 
ca. 1946-1950. 
Multiplex, H 61,5 cm,  
B 61,5 cm, D 59 cm
CENTRAAL MUSEUM, 

UTRECHT

(schenking 1959)
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Fotografie: G
errit Schreurs

De Technological Reliquaries (techno-
logische reliekhouders) van de 
Amerikaanse kunstenaar Paul Thek 
doen denken aan middeleeuwse 
reliekschrijnen, waarbij overblijfselen 
van een heilige of martelaar werden 
bewaard in sierlijk bewerkte kistjes  
of kisten. Theks varianten zijn perspex 
dozen waarin hij een bloederige 
homp vlees toont, gemaakt van was 
en pigment. Zo realistisch gemaakt, 
dat het lijkt alsof de kunstenaar die 
rechtstreeks uit het slachthuis heeft 
gehaald. 

VERZAMELGEBIED GESTEUND    MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST

Untitled (uit de serie Technological Reliquaries)
Paul Thek (New York 1933 – 1988 New York) 
1965-66. Was, formica, hout, glazen kralen, hars 
en perspex, H 26,5 cm, B 98,6 cm, D 64,8 cm
Bijdrage: € 250.000, waarvan € 30.000 uit het Titus 
Fonds en € 28.000 uit het Themafonds Moderne 
en hedendaagse kunst
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG

Paul Theks Untitled uit de serie Technological Reliquaries 
is aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt, 
mede dankzij haar Titus Fonds, haar Themafonds 
Moderne en hedendaagse kunst, het Mondriaan Fonds 
en VSBfonds



 Het bijzondere aan het werk Untitled uit deze 
serie, dat onlangs met steun van de Vereni ging 
Rembrandt werd verworven door Gemeen-

te museum Den Haag, is dat de plexiglazen box nog 
eens omsloten wordt door een houten doos. Wanneer 
deze ‘sarcofaag’ is dichtgeklapt doet het werk aan als 
een sculptuur van Donald Judd. Judd was samen met 
kunstenaars als Carl Andre en Sol Lewitt het boeg-
beeld van de minimal art, een van de heersende kunst-
stromingen uit de jaren zestig, waarbij het idee achter 
het werk centraal staat. De uitvoering is ‘cool’; ont-
daan van het persoonlijke hand schrift van de kunste-
naar en doet daardoor haast industrieel aan. 
Door aan dit symbool van de goede smaak 
een stuk ‘echt’ vlees toe te voegen,   
hoopt Thek de moderne cccc  
kunst weer te bezielen.

Thek is ervan 
overtuigd dat 
de extreme 
welvaart 
en de over-
vloed aan 
prikkels van 
de massame-
dia de mense-
lijke zintuigen 
hebben  
afgestompt. 
Zijn ‘kijkkast-
jes’, destijds 
Meat Pieces ge-
noemd, moeten in te-
genstelling tot de beeld-
buizen in de woonkamers, de 
mensen juist wakker schudden. 
En dat lijkt te lukken; bezoekers ver-
laten de Pace Gallery waar hij zijn Meat 
Pieces in 1964 voor het eerst tentoonstelt re-
gelmatig kotsmisselijk. Desalniettemin is Thek 
teleurgesteld. Omdat blijkt dat de bezoekers zijn 
kunstmatige stukken vlees verwarren met echt vlees? 
En hun ogen dus niet geopend hebben voor het ‘echte’ 
in de wereld? In een interview met Gene Swenson  
in 1966 vraagt Thek het zich het hardop af: ‘Worden 
mensen misselijk wanneer ze een schilderij van Francis 
Bacon of Rembrandts Anatomische les van Dr. Nicolaes 
Tulp bekijken? Iets is altijd mooi en lelijk tegelijk.’ 

Het irriteert hem dat mensen de tweeledigheid van 
zijn werk niet herkennen en waarderen.

CONDITION HUMAINE

Thek heeft groot ontzag voor het feit dat Francis Bacon 
‘de moderne menselijke conditie’ als eerste in de mo-
derne schilderkunst zo expliciet als onderwerp voor 
zijn werk durft te kiezen. Hij kijkt anders tegen het 
leven aan dan Bacon, maar kiest voor hetzelfde thema.

 De Meat Pieces lijken wel  
driedimensionale versies van 

Bacons schilderijen. Untitled 
is dus niet alleen een 

mooie tegenhanger 
voor de collectie 

mini mal art van
het Ge meen-
te mu seum, 
het vormt
ook een 

 verbinden de  
schakel tussen

  het werk van
    Bacon uit de

   jaren vijftig en 
   dat van kunste 

   naars als Louise
  Bourgeois en Ber-

linde De Bruyckere 
uit het begin van de 21ste 

eeuw, die ook de condition 
humaine als onderwerp nemen.

Opvallend is dat alle genoemde 
kunstenaars in hun werk menselijk 

‘vlees’ presenteren binnen een kader; 
de geschilderde kooiachtige structuur bij 

Bacon, de perspex box bij Thek, een ‘Cell’ bij 
Bourgeois en een traditionele vitrine bij De 
Bruyckere.

De relatie van Paul Thek met Nederland was innig. Hij 
woonde hier van tijd tot tijd en had in 1969 een ten-
toonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam. 
In zijn multidisciplinaire oeuvre – waarin de puur per-
soonlijke beeldtaal opvalt – spelen spiritualiteit, seksu-
aliteit en de twijfel aan technologische vooruitgang een 
belangrijke rol. Thek wordt gezien als een van de be-
langrijkste kunstenaars uit de jaren zestig en zeventig 
van de 20ste eeuw. Zijn werk is ondanks zijn connectie 
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Tussen Bacon en Bourgeois
Haags Gemeentemuseum koopt ‘eigentijdse reliekschrijn’ van Paul Thek

Zaal in het 
Gemeentemuseum 
Den Haag met werken 
van Paul Thek en 
Donald Judd



met Nederland en grote invloed op hedendaagse kunste-
naars – Damien Hirsts ‘Haai op sterk water’ (The Physical 
Impossibility of Death in the Mind of Someone Living) uit 
1991 is in feite ook niets meer dan een gestileerde box 
met daarin een stuk ‘vlees’ – nog altijd ondervertegen-
woordigd in Nederlandse museumcollecties. 

De toevoeging van het driedimensionale werk 
Untitled uit de serie Technological Reliquaries aan het met 

steun van de Vereniging Rembrandt verworven drie-
luik en het werk op papier van Paul Thek die zich al 
in de collectie bevonden, stelt het Gemeente museum 
in staat meerdere facetten van zijn invloed op latere 
kunstenaars te tonens

Laura Stamps

Conservator moderne kunst 

‘Bacon-zaal’ 
Gemeentemuseum 
Den Haag

I was amused at the idea of meat under Plexiglas 
because I thought it made fun of the scene where 
the name of the game seemed to be ‘how cool you 
can be’ and ‘how refined’. 
Paul Thek, 1981

Cell XXVI 
Louise Bourgeois
2003. Staal, textiel,  
aluminium, spiegelglas  
en hout, H 252,7 cm,  
B 434,3 cm, D 304,8 cm 
GEMEENTEMUSEUM  

DEN HAAG

Into One-Another II, To P.P.P.
Berlinde De Bruyckere
2010. Was, epoxy, ijzer, hout en glas, 
H 193 cm, B 183 cm, D 86 cm
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG
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PROF. DR. H.W. VAN OS

OGENBLIK

Een brok ontroering

Zoiets is mij onlangs overkomen. Ik kreeg 
een kaart van een detail van een mij on-
bekend schilderij uit omstreeks 1435-37 
van Rogier van der Weyden. Het was een 
afbeelding van een gezicht. Ik wist niet 
wat ik zag. Nooit had ik zo indringend 
kijken verbeeld gezien. Deze man wordt 
gezogen naar wat hij voor zich ziet. 

Anders gezegd: hij raakt uit zijn even-
wicht door wat hij aanschouwt. Tot in  
de kleinste details van de fysionomie van 
het gezicht is de innerlijke ‘tremor’ door 
wat hij waarneemt zichtbaar gemaakt. 
Mijn leermeester Henk Schulte Nordholt 
vertelde zijn studenten, dat het belang-
rijkste verschil tussen Jan van Eyck en 
Rogier van der Weyden was, dat bij de 
eerste de figuren die hij schildert hun 
middelpunt in zichzelf vinden terwijl 
Rogiers gestalten opgaan in wat ze  
overkomt. Middelpuntvliedend zijn zij. 
Dat is wat aanschouwing bij deze man 
teweeg brengt. Ontroerend om te zien.

Nu zou je het bij die ontroering kunnen 
laten. Maar kunsthistorici worden door 
zo’n visuele ervaring aangezet om van 
alles over die ziener te willen weten.  
Dus op naar de boeken. Onlangs ver-
scheen het prachtboek van Bernhard 
Ridderbos, Schilderkunst in de Bour gon-
dische Nederlanden. Daarin vind ik 
‘mijn’ kop als afbeelding nr. 207. Het is 
niet een detail van een schilderij zoals 
ik dacht, maar een zelfstandig paneel 
van 21 x 18,5 cm dat zich bevindt in 
Lissabon in Museu Calouste Gulbenkian. 
Althans… het is zelfstandig gemaakt. 
Het blijkt uitgezaagd te zijn uit een 
groot altaarstuk van Rogier van der 
Weyden samen met een ongeveer  
even groot fragment met de heilige 
Catharina van Alexandrië. Kennelijk 
heeft een barbaar een tweeluikje met 
portretten van man en vrouw zoals er 
veel meer in Vlaanderen zijn geschil-
derd uit dat altaarstuk gehaald. Aan  
zoiets was veel meer te verdienen dan 
aan heiligen.

Er is nog een derde fragment van 
hetzelfde altaarstuk bewaard gebleven. 
Dat is het schilderij van een lezende 
Maria Magdalena in de National 
Gallery, een vrij groot paneel dat  
62,2 x 54,4 cm meet. En wie schetst  
mijn verbazing, dat achter haar een  
Jozef stond herkenbaar aan stok en  

gebedssnoer. Maar hij is onthoofd.  
En het onthoofde hoofd is de kop in 
Lissabon, makkelijk herkenbaar als  
passend aan hetzelfde gewaad en aan  
de beide fragmenten van een venster 
met uitzicht.

Stel je eens voor: die beide figuren 
naast Maria met het Christuskind op  
het oorspronkelijke altaarstuk. De één 
ontmoet het heil in haar totale verzonken-
heid in het boek, de ander door directe 
aanschouwing. In zijn boek behandelt 
Ridderbos Rogier van der Weyden in  
een hoofdstuk met de titel ‘De Meester 
van het Ritme’. Deze wonderbaarlijk 
complementaire verbeelding van naar 
binnen gekeerd en naar buiten gericht,  
is het mooiste ‘beeldritme’ dat ik mij  
kan voorstellens

Af en toe brengt de post mij een ansichtkaart 
van een detail van een schilderij. Meestal is 
het een hoofd of een enkele figuur uit een 
groep, maar het kan ook een gebaar zijn, een 
plant, een dier of een frappant object – van 
alles kun je uit zijn context isoleren om als 
ansicht te versturen. Dan kan het een enkele 
keer voorkomen, dat de ontvanger door dat 
ene detail plotseling veel meer beleeft dan 
aan een compleet schilderij van dezelfde 
kunstenaar. 

Foto: A
rjan Bronkhorst

Kop van een man (Jozef)
Rogier van der Weyden
ca. 1435-37. Paneel, 21 x 18,5 cm
MUSEU CALOUSTE GULBENKIAN, LISSABON

Lezende Maria Magdalena
Rogier van der Weyden
ca. 1435-37. Paneel, 62,2 x 54,4 cm
NATIONAL GALLERY, LONDEN



 In de tijd dat fotografie zich nog geen plek had 
verworven in musea en fotografen nog niet met 
foto’s in tentoonstellingszalen terecht konden, 

vormden zelf geredigeerde boeken een autonome 
ruimte waarin fotografen hun artistieke ideeën tot 
bloei konden laten komen. Juist de met de hand 
gemaakte dummy’s van deze fotoboeken zijn inte-
ressant. Niet alleen bevatten deze originele, door 
de kunstenaar afgedrukte foto’s; de verschillende 
stadia van en de handgeschreven aantekeningen in 
de dummy’s zeggen veel over het wordingsproces 
van de boeken en de ideeën van hun makers. Ruim 
dertig van deze voorstudies zijn al in de Leidse uni-
versiteitsbibliotheek aanwezig, waaronder die van De 
wereld van Van Gogh van Emmy Andriesse, Wij zijn 17, 
Achter glas en Paris mortel van Johan van der Keuken 

en dummy’s van onder anderen Ed van der Elsken, 
Marrie Bot en Koos Breukel. 

Ata Kandó was sinds 1938 werkzaam in Parijs, 
waar ze heen was verhuisd vanwege het opkomend 
communisme in haar geboorteland Hongarije. Kandó 
– aanvankelijk met haar echtgenoot maar later alleen 
met haar kinderen – verdiende enig geld door voor 
het pas opgerichte fotoagentschap Magnum foto’s 
af te drukken. Zij stond bekend als een uitmuntend 
drukker en had werk onder handen van inmiddels 
wereldberoemde fotografen als Robert Capa en Henri 
Cartier-Bresson. In Parijs ontmoette zij in 1950 Ed 
van der Elsken, die daar het leven van jonge Franse 
bohemiens vastlegde. In 1954 zouden zij trouwen, wat 
Kandó’s leven richting Nederland leidde. Hier woont 
zij nog altijd, op inmiddels 101-jarige leeftijd. 

VERZAMELGEBIED GESTEUND    FOTOGRAFIE
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Twee dummy’s van Kalypso & Nausikaä
Ata Kandó (geb. Boedapest 1913) 
1956. Ontwikkelgelatinezilverdrukken op papier,  
40,0 x 30,3 cm (1ste dummy) en 28,4 x 22,3 cm (2de 
dummy)
Bijdrage: € 15.000, waarvan € 8.000 uit het Themafonds 
Fotografie
UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK LEIDEN

De dummy’s van Ata Kandó zijn aangekocht met steun van 
de Vereniging Rembrandt, haar Themafonds Fotografie en de 
Vrienden van de Universitaire Bibliotheken Leiden 

 De theatrale fantasieën van Ata Kandó
Collectie dummy’s van de Universiteit Leiden verrijkt

Dummy’s van fotoboeken zijn begeerlijke verzamelobjecten onder 
liefhebbers van fotografie. Het zijn unica, die inzicht geven in de 
artistieke opvattingen van hun makers en in het wordingsproces van 
de boeken. Daarom was er blijdschap bij de Universiteit Leiden toen 
zij er in 2014 in slaagde twee dummy’s uit 1956 te kunnen aankopen 
van Ata Kandó’s Kalypso & Nausikaä. In de bijzondere collecties 
van de Leidse universiteitsbibliotheek zijn ze toegevoegd aan een 
belangwekkende verzameling dummy’s op het gebied van het na-
oorlogse Nederlandse fotoboek.

Cover van Kalypso & 

Nausikaä. Foto’s naar 

Homerus’ Odyssee zoals 
uiteindelijk gepubliceerd 

(2004) 





FOTOROMAN MET FICTIEF VERHAAL

In Amsterdam raakte Kandó geïnspireerd door het 
werk dat Ed van der Elsken – van wie ze inmiddels 
was gescheiden – met vormgever Jurriaan Schrofer 
maakte. Zij experimenteerden met layouts voor foto-
boeken en combineerden foto’s van verschillende for-
maten en grafische elementen met elkaar in filmische 
ritmes. Zij verhieven de fotoroman met een persoon-
lijk, fictief verhaal tot grote hoogte.1 Terwijl Van der 
Elsken werkte aan het internationaal nagevolgde Een 
liefdesgeschiedenis in Saint Germain des Prés (gepubli-
ceerd in 1956), maakte Kandó de fotoboeken Droom 
in het woud en Kalypso & Nausikaä. Voor beide boeken 
ensceneerde zij met haar tienerkinderen tijdens zo-
mervakanties theatrale fantasieën, geïnspireerd op 
oude verhalen: respectievelijk De schone slaapster en 
de Odyssee van Homerus. Haar geldgebrek belette 
haar niet haar kinderen in contact te brengen met bij-
zondere Europese landschappen en de cultuur van de 
klassieke oudheid. Zij liftten hiertoe in 1955 naar de 
Alpen en in 1956 naar het Italiaanse Paestum. Droom 
in het woud verscheen al in 1957 bij de Amsterdamse 
uitgeverij Contact.2 Hoewel de dummy’s voor Kalypso 
& Nausikaä al in 1956 klaarlagen, kwam de productie 
van het boek op een zijspoor door de Hongaarse op-
stand en de gebeurtenissen die daaruit voor Kandó 
volgden. De publicatie van het boek, uiteindelijk  
bij de Amsterdamse uitgeverij De Verbeelding,  
zou pas in 2004 plaatsvinden. 3 

De twee nu aangekochte dummy’s van  
Kalypso & Nausikaä verschillen 

behoorlijk van elkaar. De eerste, die geheel door 
Kandó zelf is ontworpen, is groter van formaat, ge-
varieerder waar het gaat om de afmetingen van de 
opgenomen foto’s en vertoont vaak een verfijnde 
beeldrijm in de combinaties van tegenover elkaar 
geplaatste foto’s. In de tweede dummy, die Kandó 
samen met Jurriaan Schrofer maakte, is het formaat 
van het boek en het aantal foto’s gereduceerd en is 
eenduidiger gekozen voor paginagrote afbeeldingen. 
Doordat het gepubliceerde boek is gemaakt naar de 
laatste dummy, geeft de eerste versie een uniek extra 
inzicht in de artistieke opvattingen van de fotografe.

Inmiddels zijn de dummy’s door fotorestaurator 
Katrin Pietsch van het Nederlands Fotomuseum in 
Rotterdam gestabiliseerd: na ruim een halve eeuw was 
de lijm op veel pagina’s vergaan en waren veel foto’s 
losgeraakt. Nu zijn in de speciaal geklimatiseerde foto-
kluis van de Universiteit Leiden de dummy’s van de 
drie verwante fotoboeken Droom in het woud – in 2004 
eveneens met steun van de Vereniging Rembrandt aan-
gekocht – en Kalypso & Nausikaä van Ata Kandó en 
Een liefdesgeschiedenis in Saint Germain des Prés van Ed 
van der Elsken weer bij elkaar gebracht. Via de Leeszaal 
Bijzondere Collecties van de Universiteitsbi bliotheek 
zijn ze publiek toegankelijk voor onderzoekers en  
geïnteresseerden; bovendien zijn ze als bruiklenen 
beschikbaar voor tentoonstellingen in museas 

Maartje van den Heuvel

Conservator fotografie

Spread uit de tweede dummy 
van Kalypso & Nausikaä.  
Foto’s naar Homerus’ Odyssee.
Ata Kando in samenwerking  
met Jurriaan Schrofer
1956. Ontwikkelgelatinezilver-
drukken op papier, 28,4 x 22,3 cm 
(opengeslagen 28,4 x 46 cm)
UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK LEIDEN

Spread uit de eerste dummy  
van Kalypso & Nausikaä. 
Foto’s naar Homerus’ Odyssee.
Ata Kandó
1956. Ontwikkelgelatinezilver-
drukken op papier, 40,0 x 30,3 cm 
(opengeslagen 40,0 x 60,6 cm)
UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK LEIDEN

Noten

1. Een liefdesgeschiedenis in Saint Germain 
des Prés van Van der Elsken wordt 
inclusief de interna tionale navolging 
besproken in het standaardwerk van 
M. Parr en G. Badger, The Photobook. 
A History, I, Londen/New York 2004, 
p. 245. Zie over de samenhang tussen 
het werk van Van der Elsken en dat 
van Ata Kandó, F. Gierstberg en 
R. Suermondt (red.), Het Nederlandse 
fotoboek, Rotterdam 2012, p. 54.  

2. Ata Kandó (met tekst van haar zoon 
Thomas Kandó), Droom in het woud, 
Amsterdam 1957.

3. Ata Kandó, Kalypso & Nausikaä.  
Foto’s naar Homerus’ Odyssee, 
Amsterdam 2004. 





VERZAMELGEBIED GESTEUND    MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST

38  VERENIGING REMBRANDT  VOORJAAR 2015

Eigenzinnig spel met de 
ambigue eigenschappen van glas
Opposites of White: een echt ‘Kröller-Müllerwerk’

Onlangs kocht het Kröller-Müller Museum 
Opposites of White van de Amerikaanse kunstenares 
Roni Horn aan: twee grote, massieve vormen 
van glas, de één kleurloos en transparant, de 
ander intens zwart. Voor Horn is glas als water, 
ze ziet het niet zozeer als een substantie maar 
als iets dat zijn identiteit ontleent aan andere 
dingen. ‘Most of what you’re looking at when 

you look at it is light reflection’. In de trans-
parante architectuur van het museum heeft het 
daglicht vrij spel. De verschillende tijden van 
de dag, de seizoenen, de bomen en de lucht, 
zon en regen, de wind die door de bladeren 
blaast, elke verandering weerspiegelt zich in 
het verleidelijk gladde oppervlak van de twee 
objecten.



 De wortels van het oeuvre van Roni Horn  
liggen in de minimal art. Ze werd al jong  
gesteund door Donald Judd die haar werk  

liet zien in de Chinati Foundation in Marfa, Texas. 
Door de vorm, het materiaalgebruik, de machinale 
productie en het belang van de ruimtelijke ervaring 
doet veel van Horns werk nog steeds denken aan de 
minimal art. Alleen is haar oeuvre niet formalistisch, 
maar juist zeer persoonlijk en rijk aan associaties.
 Hoewel het werk een conceptueel uitgangspunt 
heeft, kent het in vergelijking met de ‘traditionele’ 
conceptuele kunst een uitzonderlijk grote visuele rijk-

dom. De grote verscheidenheid aan media – tekenin-
gen, boeken, fotografische installaties en sculpturen – 
maakt dat het aanvankelijk lastig is om grip te krijgen 
op Horns denkwereld. Maar bij nadere beschouwing 
blijkt dat het ‘onderwerp’ van haar werk opmerkelijk 
constant is. 
 Het centrale begrip is identiteit. Van haarzelf, van 
een andere persoon of van iets geheel anders, zoals 
een landschap. Voor Horn is identiteit geen vaststaand 
concept, maar een veelzijdig en veranderlijk gegeven. 
Dit resulteert in werken die wordingsprocessen en 
verschuivende identiteiten zichtbaar maken, vaak in 
paren of reeksen met onderling subtiele verschillen.
 In a.k.a., een serie zelfportretten uit 2008, zie we 
telkens een foto van Horn als kind naast een foto  
van een in toenemende mate androgyne volwassene. 
De serie You Are the Weather uit 1994-95 laat in totaal 
honderd close-ups zien van het gezicht van dezelfde 
vrouw. Horn maakte de foto’s gedurende zes weken 
in IJsland. De vrouw, Magret, is telkens tot haar nek 
ondergedompeld in een van de warme bronnen op 
het eiland. De subtiele verschillen in expressie van 
haar gezicht reflecteren de weersomstandigheden van 
het moment, zon, regen en wind. Haar stemming ver-
andert letterlijk met het weer.
 Sinds 1975 verblijft Horn vaak in IJsland. Het land 
is niet zozeer een onderwerp voor haar werk in letter-
lijke zin, maar een plaats waar veranderingsprocessen 
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Opposites of White
Roni Horn (New York 1955)  
2006-07. Massief gegoten zwart en kleurloos glas, twee 
delen, elk H 50,8 cm, Ø 142 cm
Bijdrage: € 350.000, waarvan € 70.000 uit het Titus Fonds, 
€ 21.000 uit het Van Rijn Fonds, € 20.000 uit het A. Quist-
Rütter Fonds en € 20.000 uit het P.H. Soeters Fonds voor 
20ste-eeuwse glaskunst
KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM, OTTERLO

Opposites of white van Roni Horn is aangekocht met steun van 
de Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar Titus Fonds, haar 
Van Rijn Fonds, haar A. Quist-Rütter Fonds en haar P.H. Soeters 
Fonds voor 20ste-eeuwse glaskunst, de BankGiro Loterij en het 
Mondriaan Fonds.

Uit de serie a.k.a.
Roni Horn
2008-09. 30 foto’s, 
elk 38,1 x 33 cm

Uit de serie 
You are the Weather
Roni Horn
1994-95. 64 kleurenfoto’s 
en 36 zwart-wit foto’s, elk 
26,5 x 21,5 cm



voortdurend ervaren kunnen worden. De geologische 
‘jeugd’ van het eiland met zijn vulkanische erupties, 
lavavelden en geisers levert een landschap op dat  
continu in wording is. 

DE TOESCHOUWER IN VERWARRING

In de jaren negentig begon Roni Horn met het 
maken van grote glassculpturen. Opposites of White  
bestaat uit twee massieve objecten van glas, de een 
zwart, de ander kleurloos, met gelijke afmetingen en 
elk zo’n tweeduizend kilo zwaar. De vormen zijn  
gedurende vierentwintig uur geleidelijk in een mal 
gegoten en in vier maanden tijd uiterst langzaam ge-
koeld. De ruwe ‘frosted’ zijden van de objecten laten 
de textuur zien van de mallen. De licht concave  
bovenzijden echter zijn verleidelijk glad en glanzend, 
doordat het glas hier uitsluitend in contact is gekomen 
met de omringende lucht. Afhankelijk van het stand-
punt tonen ze zich de ene keer als een messcherp 
vlak, de andere keer als een schijnbaar eindeloze 
diepte. Horn speelt hier met de ambigue eigenschap-
pen van glas. Het is vloeibaar gemaakt en weer ge-
stold tot een schijnbaar vaste staat, maar het is in  
essentie een vloeistof. Met dit spel brengt Horn de 
toeschouwer in verwarring: het is onmogelijk om met 
het blote oog vast te stellen wat de ‘identiteit’ van het 
materiaal is en of het binnenste van de sculpturen vast 
of vloeibaar is. Zelfs als je het weet is de verleiding 
om het gladde oppervlak aan te raken bijna onbe-
dwingbaar.

Net als veel andere werken van Horn vormt Opposites 
of White een paar. Altijd gaat het om de vraag welke 
invloed de aanwezigheid van de twee beelden heeft 
op de identiteit van het individuele beeld. Er is geen 
hiërarchie tussen de onderdelen. Soms zijn ze identiek 
en anders is er hooguit sprake van subtiele verschillen 
en verschuivingen, nooit van absolute tegenstellingen. 
Ook de twee elementen van Opposites of White hebben 
meer gemeen dan dat ze van elkaar verschillen. In 
Horns optiek zijn het dubbelgangers, verschillende 
tegenpolen die allebei de afwezigheid van kleur de-
monstreren.
 Horns werk heeft verschillende raakvlakken met de 
collectie van het Kröller-Müller Museum, waarin de 
minimal en conceptual art en de beeldhouwkunst sterke 
kernen vormen. Met als vertrekpunt de minimal art  
is Horn een volledig eigen, persoonlijke weg gegaan. 
Binnen de veelheid aan uitingen die haar oeuvre  
kenmerkt, heeft het museum bewust voor een beeld-
bepalend sculpturaal werk gekozen. Opposites of White 
is een kernstuk, dat essentiële thema’s binnen Horns 
oeuvre vertegenwoordigt: identiteit als een vloeiend 
concept, het werken met paren en dubbelgangers en 
de relatie van het werk tot de toeschouwer. De relatie 
met de natuur en het gegeven van de voortdurende 
veranderlijkheid van licht, weer en wind maken 
Opposites of White tot een echt ‘Kröller-Müllerwerk’s  

Lisette Pelsers

Directeur Kröller-Müller Museum
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Things That Happen 
Again: For a This and 
a That
Roni Horn
1988. Massief koper, 
twee delen, elk B 88,9 
Ø 29,2-43,2 cm
CHINATI FOUNDATION, 

MARFA, TEXAS 

(in bruikleen van de 
Judd Foundation)
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NIEUWS VAN DE VERENIGING

Voor de leden...

Bert Aerts bezocht op 15 januari de ontvangst van de Vereniging Rembrandt in het  
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. ‘Dit smaakt naar meer’, luidde zijn conclusie.

Een hernieuwde kennismaking met Carthago
Al enige jaren ben ik lid van de Vereniging 
Rembrandt. Tot voor kort had ik nooit tijd 
om naar de door de Vereniging georgani-
seerde lezingen bij openingen te gaan. Sinds 
enige maanden ben ik met pensioen en ga 
ik op de uitnodigingen in. 

De eerste keer voor de presentatie van te-
keningen in Teylers Museum en dan nu de 
tweede keer voor de tentoonstelling Carthago 
in het Rijksmuseum van Oudheden. Ik heb 
ooit Carthago zelf bezocht met mijn vrouw 
en twee nog zeer kleine kinderen. Het was 
heel fascinerend om – ook al was het een 
ruïne – in zo’n mythische stad te staan. Deze 
tentoonstelling bood de gelegenheid voor een 
hernieuwde kennismaking. 

De opkomst bleek groot; het Rijksmuseum 
van Oudheden aan het Rapenburg is dan  
ook een aantrekkelijke locatie. Pieter ter 
Keurs, de samensteller van de tentoonstel-
ling, hield een inleiding waarin alle aspecten 
van Carthago werden behandeld, met als 
uitsmijter het verhaal van de Carthaagse 
krijgsheer Hannibal. De lezing werd func-
tioneel ondersteund met wat beelden en 
was gelukkig niet weer de zoveelste gelikte 
PowerPoint-presentatie. Daarna kon de  
boeiende tentoonstelling worden bezocht.

Dit smaakt naar meer. De door de Vereniging 
georganiseerde bijeenkomsten zijn al een 
reden op zich om lid te worden en te blijven.

Bert Aerts

SPECIAAL VOOR DE LEDEN VAN DE VERENIGING REMBRANDT:

 Exclusieve preview van De oase van Matisse
Op dinsdag 24 maart – twee dagen voor de officiële 
opening! – hebt u als lid van de Vereniging 
Rembrandt van 10.00-18.00 uur toegang tot de  
preview van De oase van Matisse in het Stedelijk 
Museum Amsterdam. Maximaal 2000 leden kunnen 
deelnemen aan deze exclusieve voorbezichtiging. 

Het museum is genoodzaakt met tijdvensters te werken. 
Dit betekent dat u de tentoonstelling binnen een 
bepaalde tijdspanne in dient te gaan; eenmaal binnen 
kunt u zo lang als gewenst blijven. U wordt verzocht zich 
via een speciale internetlink aan te melden voor een van 
deze tijdvensters.

Op het moment van schrijven is deze internetlink nog 
niet beschikbaar. Wij sturen u deze toe met de digitale 
nieuwsbrief van de Vereniging Rembrandt. Mocht u deze 
nieuwsbrief nog niet ontvangen, stuurt u dan een e-mail 
naar bureau@verenigingrembrandt.nl onder vermelding 
van ‘Preview Matisse’. Dan zorgen wij dat u deze alsnog 
ontvangt.  
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ONDERTUSSEN BIJ...

Singer Laren
Museum Beelden aan Zee en Singer Laren 
ontvingen in 2014 een beurs uit het Ekkart 
Fonds voor kunsthistorisch onderzoek. Het 
fonds biedt twee jonge onderzoekers de 
kans om namens de musea onderzoek te 
verrichten. Inmiddels zijn beide projecten 
gestart. Graag geeft Singer Laren een kijkje 
in de keuken. 

Dit Dalheim is een schoone droom 
In ’t land van honing, zalm en room, 
Hier is muziek en kleur en blijheid, 
Hier woont de vriendschap en gastvrijheid.

In 1939 verbleven de kunsthandelaar Joop 
Siedenburg en zijn vrouw Josine in het Noorse 
Dalheim bij het verzamelaarsechtpaar Anna 
en William Singer. Als dank voor hun gastvrij-
heid schreef Siedenburg het bovenstaande 
versje in hun gastenboek. De Siedenburgs en 
de Singers hadden via kunsthandel Frans Buffa 
en Zonen een bijzondere relatie opgebouwd 
die zowel vriendschappelijk als zakelijk was.

In 1914 organiseerde de toenmalige eige-
naar van kunsthandel Frans Buffa en Zonen, 

Jacobus Slagmulder, een tentoonstelling met 
werken van William Singer. Toen Slagmulder 
in 1921 plotseling overleed, werd de zaak 
overgenomen door de als kunstcriticus en 
publicist bekende Siedenburg. Al gauw werd 
hij de belangrijkste adviseur van de Singers. 
Ruim een kwart van hun kunstcollectie werd 
via kunsthandel Buffa aangekocht. Ook zette 
Siedenburg zich in om het werk van William 
Singer onder de aandacht van een internatio-
naal publiek te brengen.

De magere jaren na de beurscrash in New 
York van 1929 zorgden ook voor financiële 
problemen bij de kunsthandel. De schulden 
van Siedenburg liepen op, waarop Anna Singer 
dat jaar besloot het pand aan de Kalverstraat 
te kopen. Ze bleef eigenaar tot 1951, toen 
Buffa zijn deuren definitief sloot. 

Op dit moment is het project nog in volle 
gang en zijn we zeer geïnteresseerd in kunst-
werken of archiefmateriaal. Mocht u meer  
informatie hebben, of wilt u meer weten over 
het project, dan kunt u contact opnemen met 
Sylvia Alting van Geusau. Uiteraard worden 
uw gegevens met de uiterste discretie behan-
deld en uw privacy gewaarborgd. E-mail:  
altingvangeusau@rkd.nl. Het onderzoek wordt 
in samenwerking met het Nederlands Instituut 
voor Kunstgeschiedenis (RKD) verricht. 

Voor de leden...

Deze foto werd op 15 april 1924 gemaakt in kunsthandel 
Buffa te Amsterdam ter gelegenheid van de tentoonstel-
ling van William Singers Noorse landschappen. V.l.n.r. 
Jacob Dooijewaard, Evert Pieters, William Henry Singer, 
Joop en Josine Siedenburg (staand), Anna Singer-Brug 
en Arina Hugenholtz (zittend).

OVER HET EKKART FONDS
Het Ekkart Fonds voor kunsthistorisch onderzoek is bestemd voor de verstrekking van beurzen voor  
museaal kunsthistorisch onderzoek, dat wil zeggen voor onderzoek dat is gericht op de bestudering en 
wetenschappelijke ontsluiting van museale (deel)verzamelingen, al dan niet gericht op de voorbereiding 
van een tentoonstelling. Het onderzoek dient uitgevoerd te worden door een onderzoeker van maximaal 
35 jaar, die met succes een relevante masterstudie heeft doorlopen of een doctorstitel heeft behaald. 

 Primeur voor de Collectie Nederland tijdens TEFAF 13-22 maart 2015
Ook in 2015 staat de Vereniging Rembrandt, met dank aan de TEFAF-
organisatie, met een stand op een van de grootste kunst- en antiekbeurzen 
ter wereld. Mocht u deze beurs in Maastricht bezoeken, dan nodigen wij u 
graag uit om vooral ook even langs onze stand te lopen (stand nr. 726).  
Wij presenteren hier een voor de Collectie Nederland belangrijke primeur.

Dit jaar kunt u de Vereniging 
Rembrandt vinden op de afdeling 
papier op de eerste etage. U treft 
hier tekeningen en prenten van 
oude meesters tot hedendaagse 
kunstenaars naast fotografie en 
antieke boeken. Ook treft u hier 
een bijzondere presentatie van 
Teylers Museum getiteld: Teylers 
Legacy. Deze omvat een kleine 
selectie van de mooiste meester-
werken op papier, van kunstenaars 
als Michelangelo, Rafaël, Lorrain, 
Rembrandt en Goltzius. Ook twee 
globes zullen voor het eerst sinds 

1784 de ovale zaal van Teylers 
Museum verlaten en voor even te 
zien zijn in Maastricht. 

Bent u van plan om naar de TEFAF 
te gaan, komt u dan vooral aan het 
begin van uw bezoek langs bij de 
stand van de Vereniging Rembrandt. 
Want vanaf zaterdag 14 maart delen 
wij hier, net als voorgaande jaren, 
de ‘TEFAF-tips’ uit. Een lijst met 
kunstwerken die u volgens andere 
leden van de Vereniging Rembrandt 
tijdens uw bezoek aan de beurs niet 
mag missen. Wij kijken uit naar uw 
komst!

VERZAMELGEBIED GESTEUND    KERAMIEKNIEUWS VAN DE VERENIGING
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Alsof het zojuist is getekend
Het is een stralend zonnige vrijdagochtend in november 2014. Op naar Teylers! Niet 
minder dan zes tekeningen uit de voormalige verzameling van I.Q. van Regteren Altena 
(1899-1980) zijn op initiatief van de Vereniging Rembrandt behouden voor de Collectie 
Nederland. In een zacht verlicht prentenkabinet liggen ze daar, te midden van  
verwante werken van kunstenaars uit de 16de en 17de eeuw. 

Hoofdconservator Michiel Plomp legt uit 
dat tekeningen unica zijn, terwijl prenten 
gedrukt en gemultipliceerd kunnen worden. 
‘Is dit nu allemaal van ons?’ klinkt het uit de 
zaal. ‘Tekeningen werden in de 18de eeuw 
verzameld uit liefhebberij, om ze in alle rust 
keer op keer te kunnen bekijken: als recrea-
tieve bezigheid’, vertelt de conservator. 

Met veel aandacht en artistieke zorg zijn 
de aangekochte bladen van context voor-
zien. Om een paar voorbeelden te noemen: 
een meesterlijke Matthijs Cock uit ca. 1540, 
toegelicht met citaten uit het Schilder-boeck  
van Karel van Mander (1604). Verder een 
voorstudie van Christus door Abraham 
Bloemaert, behorend bij het schilderij  

De Bewening van Christus uit ca. 1625 
(Museum Boijmans Van Beuningen). En niet 
te vergeten een verrassende pentekening 
van Johan Lagoor uit het midden van de 
17de eeuw. Dit blad ademt een geraffineerde 
suggestie van ruimte en licht – alsof het  
zojuist is getekend, in de buitenlucht!

Tekeningen, prenten, tekstbordjes, een 
afbeelding van een schilderij en zelfs een 
geschilderd landschap van Lagoor uit het 
Frans Hals Museum vertellen een vernieuwd 
verhaal over de hoogstaande kwaliteit van 
de tekenkunst uit de Lage Landen in de 
16de en 17de eeuw.

Johanna Ferwerda

In Teylers Museum waren dit 
najaar gedurende twee weken 
de verworven tekeningen 
uit de eerste veiling van de 
collectie Van Regteren Altena 
te zien. Na afloop van deze 
presentatie zijn de tekeningen 
naar hun nieuwe eigenaars 
gebracht – Museum Boijmans 
Van Beuningen en het 
Rijksprentenkabinet — ofwel 
gebleven in Teylers Museum. 
Hieronder een impressie 
van deze ontvangst door 
Johanna Ferwerda, lid van de 
Vereniging Rembrandt. 

ONTVANGST GEMIST?
GEEF UW E-MAIL EN INTERESSEGEBIED AAN ONS DOOR!
De Vereniging Rembrandt organiseert met verschillende musea voor specifiek  
geïnteresseerde leden bijeenkomsten rondom nieuwe aanwinsten. 

Graag horen wij daarom van u naar welk of welke van de 13 verzamelgebieden uw interesse 
uitgaat, zodat wij ook u in de toekomst voor dergelijke ontvangsten kunnen uitnodigen. 
Op de website van de Vereniging Rembrandt kunt u, onder ‘Voor de leden’, uw interesse-
gebied(en) en uw e-mailadres doorgeven. Mocht u geen e-mailadres hebben dan horen wij 
dit graag. Wij kunnen u dan eventueel ook per post uitnodigen. 

Gesteunde 
aanwinsten in The 
Burlington Magazine
De Vereniging Rembrandt staat in 
de schijnwerpers in het februari-
nummer van het gerenommeerde 
wetenschappelijke tijdschrift The 
Burlington Magazine.
 
In dit tijdschrift wordt een selectie  
van circa 35 kunstwerken afgebeeld, 
gekozen uit de 118 werken die tussen 
2010 en 2014 met steun van de 
Vereniging Rembrandt werden aan-
gekocht door de Nederlandse musea. 
Een lijst om trots op te zijn. De selectie 
wordt voorafgegaan door een inleiding 
door Peter Hecht, die ook een korte 
toelichting op de afgebeelde werken 
schreef. The Burlington Magazine is in 
te zien en wordt uitgedeeld op de 
TEFAF-stand van de Vereniging 
Rembrandt.

February 2015

Northern European art
The original display of the Ghent Altarpiece  | Rembrandt’s ‘Parable of the workers in the vineyard’

Decorations in Amsterdam’s former town hall  | A letter to Houbraken on the life of Potter

A painting by Hammershøi for Rotterdam  | The final volume of the Rembrandt Corpus

Dutch museum acquisitions supported by the Vereniging Rembrandt

Titian | Rubens’s legacy | Rembrandt  | Bellotto | Schiele | The Delaunays | Clyfford Still | Allen Jones
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Een groep olijfbomen
Johan Lagoor
TEYLERS MUSEUM, HAARLEM
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Voor de leden...

NIEUWS VAN DE VERENIGING

Utrechtse Rembrandt 
Cirkel kiest voor de 
Heilige Petrus
Op 29 november 2014 besloten de leden 
van de Utrechtse Rembrandt Cirkel 
tijdens hun jaardiner de naam van de 
Cirkel te verbinden aan de sculptuur 
van de Heilige Petrus aangekocht door 
Museum Catharijneconvent. 

Het jaardiner vond plaats in het 
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 
waar de Cirkel in 2013 de aankoop van  
de Cyprische kop mede mogelijk maakte. 
Dit jaar zullen de leden uitgenodigd 
worden voor een bijzondere ontvangst 
rondom de Heilige Petrus. 

Titus Cirkel familiedag
Op zondag 25 januari 2015 waren de leden van de  
Titus Cirkel met hun kinderen te gast in het Gemeente-
museum Den Haag voor de jaarlijkse familiedag. 

In het programma was er voor ieder wat wils. Kinderen 
tot en met 10 jaar kregen een workshop in het atelier 
over Emo Verkerk en kinderen vanaf 11 jaar bezochten de 
vernieuwde Wonderkamers. De volwassenen werden 
rondgeleid langs de indrukwekkende tentoonstelling 
over Mark Rothko. 

bestemd voor de financiële 
ondersteuning van kunst-
aankopen door musea die 
geen direct beneficiënt zijn 
van de Loterij.

Dankzij deze bijzondere vorm 
van samenwerking heeft de 
Vereniging Rembrandt met 
haar BankGiro Loterij 
Aankoopfonds de afgelopen 
jaren kunnen bijdragen aan 31 
aanwinsten, verdeeld over 23 
musea door heel Nederland. 
Zo werd recent de aankoop 
van het schilderij van Cornelis 

Bisschop door het Dordrechts 
Museum met een bijdrage 
vanuit dit fonds gerea liseerd 
(zie pp. 22-24).

De bijna 600.000 deelne-
mers van de BankGiro Loterij 
maken het mogelijk dat  
66 culturele instellingen in 
Nederland dit jaar bij elkaar 
ruim 62,5 miljoen euro ont-
vangen. Tijdens een feestelijke 
bijeenkomst in de Beurs van 
Berlage in Amsterdam reikte 
de Loterij de bedragen  
symbolisch uit door middel 
van waardecheques.

Tijdens het Goed Geld Gala op  
10 februari werd bekendgemaakt 
dat de Vereniging Rembrandt 

wederom een genereuze bijdrage 
van 400.000 euro van de Bank-
Giro Loterij ontvangt. Dit geld is 

Ook in 2015 meer mogelijk met het BankGiro Loterij Aankoopfonds
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De keukenmeid

Pikante taferelen met 
krioelende naakten in 
de meest ingewikkelde 
poses: Joachim 
Wtewael was er een 
meester in. Niet voor 
niets is de grote over-
zichtstentoonstelling van zijn werk in Utrecht Liefde & Lust 
gedoopt. Wtewael is goed vertegenwoordigd in het Centraal 
Museum, mede dankzij de Vereniging Rembrandt, die enkele 
keren heeft geholpen bij de aankoop van schilderijen en  
tekeningen van deze kunstenaar. De meest recente van deze 
aanwinsten was De keukenmeid in 1999. De verwervings- 
geschiedenis was een spannende: het werk van Wtewael was 
inmiddels zeer gezocht en pas op het laatste moment kreeg 
het museum de koopsom van 2,5 miljoen gulden bij elkaar. 
Het is een van de topstukken in de tentoonstelling, die tot  
en met 25 mei in het Centraal Museum is te zien.

Vrouw met  
gele sjaal  
(hot printing 8)

Het is precies 70 jaar 
geleden dat de 
Groningse kunstenaar 
Hendrik Nicolaas 
Werkman door de  
nazi’s werd gefusil-
leerd. Waarom dat  
gebeurde, een maand 
voor het eindigen van 
de bezetting, is nog  
altijd onopgehelderd. 
Het Groninger 
Museum herdenkt deze eigenzinnige kunstenaar met een 
tentoonstelling over zijn leven en werk. Daarnaast wordt in 
de stad en provincie Groningen een groot aantal activiteiten 
georganiseerd – dans, muziek, theater, lezingen – waarin 
Werkman en zijn belang als inspirator worden belicht. In de 
tentoonstelling, die van 11 april tot 1 november is te bezoeken, 
worden onder andere schilderijen en drukwerk getoond. 
Hieronder bevinden zich ook enkele werken die met steun 
van de Vereniging Rembrandt zijn aangekocht, zoals zijn 
Vrouw met gele sjaal uit 1935-36.

GESTEUNDE WERKEN UITGELICHT

Kennismaking met Kunstschrift
De Vereniging Rembrandt en het tijdschrift Kunstschrift halen de banden aan.  

Zo schrijft bestuurslid van de Vereniging Rembrandt  
Peter Hecht in dit tijdschrift een column over de bete-
kenis van vaste collecties van musea en de rol die de 
Vereniging speelt bij het verrijken daarvan. Daarnaast 
willen we op verschillende manieren elkaars leden de 
gelegenheid bieden tot een kennismaking over en weer. 
In de bijlage vindt u de folder van Kunstschrift met 
daarin de mogelijkheid uzelf op te geven als abonnee. 
Vermeld bij uw naam ‘lid Vereniging Rembrandt’, dan 
betaalt u voor het eerste jaarabonnement € 49,50 
(i.p.v. € 54,40).

geef mij cadeau...

Kunst en Schrijven bv

Kunstschrift

Postbus 10859

1001 EW Amsterdam

hier
frankeren

Van Rijn Cirkel verbindt zijn naam 
aan de glassculpturen van Roni Horn

Met wellicht nog in het achterhoofd de herinnering aan de prachtige 
reis naar Schotland, kozen van leden van de Van Rijn Cirkel, tijdens hun 
jaardiner in Museum Het Rembrandthuis op 29 januari 2015, ervoor om 
hun bijdrage uit het jaar 2014 toe te kennen aan de aanwinst Opposites 
of White van de Amerikaanse kunstenares Roni Horn (zie pp. 38-40 voor 
deze nieuwe aanwinst van het Kröller-Müller Museum). 
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p ‘Jonge meester’ lidmaatschap 
Tenminste € 350 per jaar.
Dit is een lidmaatschap 
voor 2 personen. 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. 

p ‘Leermeester’ lidmaatschap 

Tenminste € 1.000 per jaar 
Als ‘Leermeester’ kunt u 
uw schenking toewijzen 
aan een specifiek verzamel-
gebied 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 jaar
Een ‘Gildemeester’ heeft 
dezelfde privileges als een 
‘Leermeester’, maar wordt 
bovendien uitgenodigd 

voor het jaarlijkse Rembrandtdiner op een  
wisselende, spraakmakende locatie.
 

p ‘Hollandse meester’ lidmaatschap 
Tenminste € 15.000 per jaar
Het ‘Hollandse meester’ 
lidmaatschap biedt u  
de mogelijkheid een 
Rembrandtfonds op  

Naam op te richten. U bepaalt 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’.

MAAK DEEL UIT VAN KUNST IN NEDERLAND

ANDERE VORMEN VAN SCHENKEN AAN 

DE VERENIGING REMBRANDT

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 benoemen met een legaat 
of erfstelling. Zo kunt u een bedrag en/of 
kunstvoorwerpen of uw vermogen nalaten 
aan de Vereniging Rembrandt. De Vereniging 
is vrijgesteld van erfbelasting. Tevens is er de 
bijzondere mogelijkheid dat erfgenamen de 
erfbelasting gedeeltelijk voldoen door over-
dracht van kunstvoorwerpen aan de Staat. 
Wij maken graag een afspraak met u om de 
mogelijkheden en uw wensen te bespreken.

Fonds op Naam – een persoonlijke vorm 
van schenken of nalaten
Met een Fonds op Naam levert u op een heel 
persoonlijke en bijzondere wijze een bijdrage 
aan de Collectie Nederland. U kunt uw gift 
besteden aan kunstwerken van uw voorkeur. 
U kunt in samenspraak met de Vereniging 
Rembrandt zelf de naam en de doelstelling 
bepalen. Op het moment dat het Bestuur  
financiële steun verleent aan een aankoop die 
valt binnen de door u gekozen doelstelling, 
zal – in overleg – uw fonds aangesproken 
worden zodat uw fonds de aankoop mede 
mogelijk maakt. De naam van het fonds 
wordt vermeld bij het kunstwerk in het  
museum. Met een gift of legaat van minimaal 
€ 75.000, of tenminste € 15.000 per kalender-
jaar voor (minimaal) vijf jaar, kunt u een 
Rembrandtfonds op Naam oprichten.  
Wij maken graag een afspraak met u om de  
mogelijkheden te bespreken. 

Eenmalige gift (geldelijk of in natura)
Wanneer u eenmalig of incidenteel een schen-
king wilt doen aan de Vereniging Rembrandt, 
mag u deze schenking op uw fiscale jaarinko-
men 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 
(onderhandse) akte. De voorwaarde is dat de 
schenking een looptijd heeft van minimaal 
vijf jaar. 

Fiscaal voordelig schenken
De Vereniging Rembrandt biedt u de keuze  
uit verschillende vormen van schenking. 
Welke vorm u ook kiest, iedere gift is fiscaal 
aftrekbaar. De Vereniging Rembrandt is geheel 
vrijgesteld van schenk- en erfbelasting 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.

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

Een lidmaatschap van de Vereniging Rembrandt kan met u meegroeien. Naast contributielidmaat-

schappen zijn er ook lidmaatschapsvormen met extra privileges. Dit zijn meesterlidmaatschappen, 

waarvoor u voor minimaal vijf jaar jaarlijks een gelijke schenking vastlegt in een (onderhandse) akte. U 

kunt het totaalbedrag ook in één keer schenken. Tenzij u hebt aangegeven hier geen prijs op te stellen, 

wordt uw naam vermeld in het Jaarverslag. De privileges en de nettokosten, dankzij fiscale voordelen, 

horend bij deze meesterlidmaatschappen vindt u op www.verenigingrembrandt.nl/steun-ons.



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
Amsterdam Pipe Museum
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 Laren

p leek
Nationaal Rijtuigen-
  museum 

p leens
Borg Verhildersum

p leerdam
Nationaal Glasmuseum 

p leeuwarden
Fries Museum 
Keramiekmuseum 
  Princessehof 

p leiden
Museum Boerhaave 
Rijksmuseum van 
  Oudheden 
Rijksmuseum voor 
  Volken kunde 
Museum De Lakenhal 
Universitaire Bibliotheken
  Leiden

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)
Het Nieuwe Instituut
Kunsthal Rotterdam 
Maritiem Museum 
  Rotterdam 
Museum Boijmans Van 
  Beuningen 
Wereldmuseum Rotterdam 
(Tot nader order verschaft 
de Rembrandtkaart geen 
gratis toegang)

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
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Door uw gift toe te wijzen aan 
een van de 13 Themafondsen van 
de Vereniging Rembrandt steunt  
u heel gericht aankopen binnen 
een verzamelgebied. U ontvangt 
persoonlijk bericht op het moment 
dat er mede dankzij uw schenking 
een aankoop is gesteund binnen 
dit verzamelgebied. 

U kunt uw gift kleuren met een 
eenmalige schenking vanaf  
€ 5.000 of een periodieke schenking 
van € 1.000 voor tenminste 5 jaar. 
Afhankelijk van uw schenking 
wordt u Leermeester, Gildemeester 
of Hollandse meester van de 
Vereniging Rembrandt. Dit lid-
maatschap is geldig voor 2 personen.

Neem voor meer informatie  
contact op met Minke van Hooff: 
vanhooff@verenigingrembrandt.nl 

VERZAMELGEBIED GESTEUND    KUNSTNIJVERHEID

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

Willem de Rots  
Kabinet voor Amalia van Solms (ca. 1655)
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Gesteund in 2005

Gerrit Rietveld  
Kinderstoel (ca. 1918/22)
CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT 

Gesteund in 2008

Piet Kramer  
Slaapkamerameublement (1929)
MUSEUM HET SCHIP, AMSTERDAM

Gesteund in 2012

Gerrit Rietveld, Prototype lage stoel  
ca. 1946-1950/52. 
CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT

Gesteund in 2014 mede dankzij de 
Vereniging Rembrandt, de BankGiro 
Loterij en het Mondriaan Fonds

Geef uw gift 
kleur en  
bepaal hoe  
uw schenking 
gebruikt wordt 
Wijs uw gift toe aan een 
van de 13 Themafondsen

Onbekend, Poppenhuis van Sara Ploos  
van Amstel-Rothé (ca. 1740-45)
FRANS HALS MUSEUM, HAARLEM

Gesteund in 1958

Salvador Dalí/John Hill
Mae West Lips Sofa (1937-38)
BOIJMANS VAN BEUNINGEN, ROTTERDAM

Gesteund in 2003 

Onbekend, Serie van twaalf 
stoelen (1700-50)
HUIS VAN GIJN, DORDRECHT

Gesteund in 1988


