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Meer dan dertienduizend kunstliefhebbers samen, dat is de Vereniging Rembrandt. Al 133 jaar zet 
dit collectieve mecenaat zich in voor de versterking en bescherming van de Collectie Nederland. 
Wij vinden het belangrijk dat ook de generaties na ons kunnen genieten van topkunst in ons land. 

Daarom steunen wij Nederlandse musea bij belangrijke kunstaankopen en maken wij ons sterk 
voor het behoud van het openbaar kunstbezit. Sinds haar oprichting in 1883 heeft de Vereniging 
Rembrandt bijgedragen aan de aankoop van vele bekende en inmiddels onmisbare werken die  
nu voor iedereen toegankelijk zijn. Denk aan Het melkmeisje van Johannes Vermeer in 1908,  
De marskramer van Jheronimus Bosch in 1931 en La perruche et la sirène van Henri Matisse in 1967.

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

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

VERENIGING 
REMBRANDT 

Philip Guston, Painting, Smoking, Eating. In 1983 aangekocht door het Stedelijk Museum Amsterdam met steun van de Vereniging Rembrandt
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Op dit moment wordt 
hard gewerkt aan het  
jaarverslag over 2015. Een 
mooi jaar wordt hiermee 
afgesloten met een groei 
in leden, een groei die ook 
dit jaar doorzet. Zo telt de 

Vereniging al weer 500 leden meer dan aan het 
einde van het vorige jaar! Zo neemt de betrokken-
heid bij de doelstelling van de Vereniging toe. 
Meetbaar in ledental, maar ook in bijdragen, in 
nieuwe Fondsen op Naam en in gesprekken met 
leden die overwegen de Vereniging in hun testa-
ment op te nemen.

Deze groei vertaalt zich ook in financiële steun 
die de Vereniging door heel Nederland kan geven 
aan musea die kunstwerken op het spoor komen 
die hun collectie en daarmee ook het geheel van 
het openbaar kunstbezit in Nederland versterken. 
Kunstwerken die een nieuw licht werpen op  
of een ander accent geven aan het tot dan toe 
vertelde verhaal. 

Het doel is overigens niet zozeer om meer  
aanvragen te kunnen steunen, maar om de  
impact van de financiële steun te vergroten.  
Door het percentage steun te verhogen wordt  
de haalbaarheid van een aankoop groter, en dat 
maakt dat musea durven dromen. Want vaak 
blijkt dankzij genereuze steun van de Vereniging 
Rembrandt het spreekwoord waar, en is er niet 
één schaap, maar een kudde schapen over de 
dam – dan volgen ook andere fondsen en dona-
teurs die het nog ontbrekende bedrag aanvullen, 
zij het nooit vanzelf!

De betekenis van een aankoop voor een collectie 
lijkt op korte termijn soms moeilijk over het  
voetlicht te brengen. Te vaak wordt nog gevraagd 
of er niet al genoeg kunst aanwezig is in onze 
musea. Die vraag is vaker gesteld in het verleden, 
ook over werken die met steun van de Vereniging  
zijn gekocht – aankopen die inmiddels worden 
beschouwd als de top van wat in Nederland te 
zien is. Daarom kan over de impact van gesteunde 
aankopen worden gezegd: resultaten uit het  
verleden zijn een garantie voor de toekomst.

Fusien Bijl de Vroe
Directeur van de Vereniging Rembrandt
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Impact
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P beeldhouwkunst

P fotografie

P glas

P keramiek

P klassieke oudheid en archeologie

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 toegepaste kunst 

P zilver
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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 Amsterdam, Apeldoorn, 
Den Haag, Dordrecht, Heerenveen 
en Otterlo. 

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

SCHILDERKUNST 16DE EN 

17DE EEUW

 17 Familiebezoek

Amalia van Solms en Charlotte de 
la Trémoïlle als Diana en Ceres
Gerard van Honthorst, 1633
PALEIS HET LOO, APELDOORN

SCHILDERKUNST 19DE EEUW

 22 Thuis bij de familie Weymans 

Portret van Hendrik Weymans  
en zijn familie
Abraham van Strij, 1816
DORDRECHTS MUSEUM

PRENTEN EN TEKENINGEN

 26 Erotiek uit het fin de siècle 

Het toilet, lezen na het bad
Edgar Degas, ca. 1877-83 
VAN GOGH MUSEUM, AMSTERDAM

MODERNE EN HEDENDAAGSE 

KUNST

 30 In het spoor van Vincent

Slootje met overhangende 
dopheide
Jan Mankes, 1914 
MUSEUM BELVEDERE, 

HEERENVEEN

TOEGEPASTE KUNST

 32 Giacomo Balla: na 100 jaar 
nog altijd modern

Paravento con linea di velocità 
Giacomo Balla, 1916-17
KROLLER-MULLER MUSEUM, 

OTTERLO

MODERNE EN HEDENDAAGSE 

KUNST

 35 De labyrintische ‘kijkdozen’ 
van Constant

Diorama II en Diorama III
Constant Nieuwenhuys, 1962
GEMEENTEMUSEUM, DEN HAAG

Achtergrond

 6 Van gentlemen’s 
agreement naar 
Erfgoedwet 
Gerdien Wuestman
Dit jaar treedt de 
nieuwe Erfgoedwet in werking. 
Een gesprek met Machteld 
Claessens en Tom Barkhuysen 
van advocatenkantoor Stibbe 
en Fusien Bijl de Vroe. 

 8 Uit liefde voor de 
stad: Deventer, 
Leiden en 
Dordrecht
Peter Hecht
Verrassende verhalen op de 
door fellow Peter Hecht 
gemaakte tentoonstelling over 
stedelijke collecties in het 
Dordrechts Museum.

 12 ‘Prachtig dat er 
in zo’n klein land 
zoveel steden 
met mooie 
verhalen zijn’
Gerdien Wuestman 
Dordrecht stak het afgelopen 
decennium ondanks de econo-
mische crisis veel geld in haar 
musea en andere culturele 
voorzieningen. Burgemeester 
A.A.M. Brok legt uit waarom.

 14 Schatkamers  
met duizend- 
en-één verhalen
De collecties van 
onze stedelijke 
musea vormen samen het 
geheugen en gezicht van 
Nederland. Musea in Hoorn, 
Rotterdam, Brielle en Breda 
presenteren een keuze uit  
hun verzameling.

En verder

 25 Ogenblik:  
Prijs de Lijst
Prof. dr. Henk 
van Os 
Meer dan tien  
jaar geleden zag 
Henk van Os een lijst op poten 
van Isa Genzken in het park 
Middelheim bij Antwerpen.  
Deze winter zag hij het werk 
opnieuw in een volledig andere 
omgeving.

  Kunstvragen
13 Hilbert Lootsma
38 Maryan van der Schoot-

Korsman

Vereniging Rembrandt

 21 Van ons allemaal sinds...
 
29 Uit het archief van de 

Vereniging Rembrandt
 
39 In memoriam

H.J.E. van Beuningen  
(1920-2015) en
Mr. W. baron van Dedem 
(1929-2015)

 
40 Nieuws van de Vereniging
 
45 In de schijnwerpers
 
46 Maak deel uit van kunst in 

Nederland
 
47 Ondersteunde musea

Nieuw in de Collectie Nederland



GERDIEN WUESTMAN

Van gentlemen’s agreement 
naar Erfgoedwet 

‘Een kort juridisch onderzoek’. Dat 
was wat Fusien Bijl de Vroe van de 
Vereniging Rembrandt vroeg in haar 
eerste e-mail aan advocatenkantoor 
Stibbe. Gelach alom als Machteld 
Claessens deze e-mail voorleest, want 
het korte onderzoek mondde uit in een 
langdurig en arbeidsintensief proces. 
‘Toen we hoorden dat er een Erfgoed-
wet in de maak was, wilden we met 
experts bekijken hoe zo’n wet er idea-
liter uit zou moeten zien en wat onze 
inbreng zou kunnen zijn bij het mee-
denken over deze nieuwe wet,’ vertelt 
Bijl de Vroe. ‘Als goed doel zijn we 
voorzichtig met het inhuren van  
expertise, maar Stibbe zag het maat-
schappelijk belang en is ons fantastisch 
tegemoet gekomen. Een groot deel 
van het werk is pro bono gedaan.’ 

De Vereniging Rembrandt liet uitzoe-
ken wat er al bestond aan nationale 
en internationale regelgeving en 
welke bouwstenen er nodig zijn om 
tot een goede Erfgoedwet te komen. 
‘De bescherming van het openbaar 
kunstbezit was een nieuw onderwerp 
voor ons, een uitdagend onderwerp 
ook,’ zegt Tom Barkhuysen. ‘We heb-
ben eerst gedegen onderzoek gedaan 
en ook gekeken naar mogelijke knel-
punten. In de volgende fase hebben 
we geprobeerd de wetgever zover te 
krijgen om onze aanbevelingen over 
te nemen.’ Claessens merkt op dat 
door het proces heen bleek dat een 
aantal Kamerleden in eerste instantie 
meer vanuit het blikveld van  
de musea dan vanuit het 
mecenaat dacht. Ook 

zelf deed zij nieuwe inzichten op: ‘Ik 
ben meer de samenhang gaan zien, dat 
het niet alleen gaat om afzonderlijke 
musea met hun collecties, maar om het 
geheel.’ ‘We merkten dat iedereen 
zijn eigen belangen heeft – schenkers, 
musea, overheid – terwijl het van de 
buitenkant allemaal zo harmonieus 
lijkt,’ zegt Barkhuysen. ‘Ons streven 
was het zoeken naar een balans  
tussen flexibiliteit voor musea en  
zekerheid voor het mecenaat.’ 

Waarom heeft de Vereniging 
Rembrandt zich zo nadrukkelijk met de 
wet bemoeid? ‘Een wet die kunst in 
openbare collecties beschermt was er 
niet: er was een gentlemen’s agreement 
dat wat er verzameld is ook voor de 
toekomst te zien zal blijven,’ legt Bijl 
de Vroe uit. ‘We schenken aan het  
algemeen belang, de schenking moet 
aan de maatschappij ten goede komen. 
Maar omdat er ook een eigenaar moet 
zijn, schenk je juridisch gezien aan de 
overheid. Dat is geen punt zolang je 
erop kunt vertrouwen dat wat er aan 
het openbaar kunstbezit is toegevoegd 
veilig is, maar je ziet een verandering 
in tijdgeest. Er zijn incidenten geweest 
en mede als gevolg van bezuinigingen 
lijkt het een optie te zijn geworden 
dat wat openbaar is ook te gelde kan 
worden gemaakt. Samen met onder 
meer het Prins Bernhard Cultuurfonds, 
het VSBfonds en Fonds 21 hebben we 
onze verantwoordelijkheid genomen. 
We wilden het vertrouwen dat er was, 
borgen in de nieuwe wet.’

Fusien Bijl de 
Vroe: ‘We wilden 
het vertrouwen 
dat er was borgen 
in de wet’

In juli van dit jaar wordt de nieuwe Erfgoedwet van kracht. In enkele Bulletins 
uit de afgelopen jaren hebt u kunnen volgen op welke manier de Vereniging 
Rembrandt zich met de totstandkoming hiervan bemoeide. Nu de wet voltooid 
is, is het tijd om de balans op te maken: is er reden voor tevredenheid of valt  
er toch nog iets te wensen? Een gesprek met drie personen die namens de  
Vereniging Rembrandt betrokken waren bij dit proces: Machteld Claessens en 
Tom Barkhuysen van advocatenkantoor Stibbe en Fusien Bijl de Vroe.
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SINTERKLAASLIJSTJE

In samenwerking met Stibbe heeft  
de Vereniging Rembrandt al vóór de 
komst van het wetsvoorstel nagedacht 
over hoe een wettelijke procedure ter 
bescherming van het openbaar kunst-
bezit er idealiter zou moeten uitzien. 
Na bekendwording van het wetsvoor-
stel (eerst nog in concept) kwam de 
Vereniging Rembrandt in overleg met 
Stibbe met een aantal gewenste aan-
scherpingen op het wetsvoorstel.  
Bijl de Vroe: ‘Het is een beetje te 
verge lijken met een Sinterklaaslijstje.  
Je weet dat je de twintig dingen die je 
wilt hebben niet allemaal zult krijgen, 
dus dan ga je indikken. Uiteindelijk 
hebben we op vijf, zes wensen ingezet.’

Een belangrijk onderdeel van de 
wet is de bekendmakingsprocedure.
Barkhuysen: ‘Wat nu niet meer kan, is 
dat iets achter de rug opeens verkocht 
blijkt te zijn. De overheid kan niet meer 
zelfstandig beslissen over verkoop van 
een werk uit een openbare collectie, 
er is nu de verplichting de omgeving 
erbij te betrekken. De Vereniging 
Rembrandt kan meekijken, deskundi-
gen spelen een rol – dat is grote winst. 
De wet is ook voor bestuurders een 
steuntje in de rug. Er wordt voorkomen 
dat er te gemakkelijk wordt verkocht 
en dat moet worden gekozen tussen 
de aanleg van een mooie weg of het 
behoud van een kunstwerk.’ Als posi-
tief neveneffect van de inzet voor de 
Erfgoedwet noemt Bijl de Vroe de  
bewustwording van hoe de Collectie 
Nederland tot stand is gekomen: ‘Het 
belang van een goed mecenaat is over 
het voetlicht gebracht. Het inzicht dat 
het openbaar kunstbezit er niet vanzelf 
is gekomen en dat het ook niet van-
zelfsprekend is dat dit zo zal blijven: 
er wordt alleen geschonken op basis 
van goed vertrouwen.’ 

SANCTIES

Terugkijkend kan worden geconclu-
deerd dat de Vereniging ver is gekomen 
met haar wensenlijst. Barkhuysen: 
‘Zonder interventie van de Vereniging 
Rembrandt had er een andere wet ge-
legen.’ Niettemin is het duidelijk dat 
er nog altijd desiderata zijn, zoals de 
mogelijkheid van een laagdrem pelige 

bestuursrechtelijke procedure.  
‘Als er geen sanctie is, wordt de kans 
dat bestuurders zich eraan houden 
veel kleiner,’ erkent Barkhuysen:  
‘Maar dat betekent niet dat er hele-
maal geen stok achter de deur is.  
In de eerste plaats kan de minister 
een verkoop tegenhouden. Zij heeft 
in de discussie hierover in de Kamer  
nadrukkelijk toegezegd van deze  
mogelijkheid gebruik te zullen maken 
indien nodig. En in de tweede plaats 
kunnen belanghebbenden, zoals de 
Vereniging Rembrandt, naar de  
burgerlijke rechter stappen.’ 

Waar het gaat om de bescherming 
van kunst met een grote lokale of re-
gionale betekenis heeft de Vereniging 
Rembrandt ingezet op de verbreding 
van de criteria die in de wet zijn op-
genomen voor de vraag of een kunst-
werk beschermwaardig is. Bijl de Vroe: 
‘Nationaal belang is een relatief begrip. 
Een aankoop van een tabakspot van 
een plaatselijke zilversmid voor het 
Flipje en Streekmuseum Tiel steunen 
we uit volle overtuiging, met net zo’n 
grote overtuiging als het Gezicht op 
Dordrecht van Jan van Goyen. Beide 
aanwinsten zijn niet alleen van bete-
kenis voor het stedelijke verhaal, maar 
dragen elk op hun manier bij aan het 
geheel van de Collectie Nederland.’ 

De Erfgoedwet treedt op 1 juli 2016 
in werking. Hoe gaat de Vereniging 
Rembrandt een vinger aan de pols 
houden? ‘Er komt een openbaar toe-
gankelijke database waarop overheden 
hun voornemen tot onttrekking van 
kunstwerken kenbaar moeten maken. 
Maar waakzaamheid blijft belangrijk’, 
zegt Claessens. ‘Nieuwe regelgeving 
is altijd spannend,’ knikt Barkhuysen. 
En wat als de praktijk te veel afwijkt 
van het gentlemen’s agreement dat er 
was? Barkhuysen, verwijzend naar de 
evaluatie die mede op aandringen van 
de Vereniging Rembrandt is toegezegd: 
‘De minister vond het niet nodig de 
bestuursrechter erbij te halen, maar in 
dat geval kan de politiek niet anders 
dan zeggen: toch maar de gang naar 
de bestuursrechter mogelijk maken.’s

Gerdien Wuestman is redacteur van het 

Bulletin van de Vereniging Rembrandt.

Erfgoedwet

Belangrijke aanpassingen van het wetsvoorstel op  
initiatief van Vereniging Rembrandt zijn:

— dat de Erfgoedwet niet langer alleen voor kunst in  
eigendom van de staat, provincies en gemeenten geldt 
maar ook voor kunst in eigendom van bijvoorbeeld  
waterschappen en universiteiten; dat er een grotere 
transparantie over voornemens tot verkoop van kunst 
is: dit voornemen moet worden bekendgemaakt via  
een voor een ieder toegankelijke database;

— dat de betrokkenheid van burgers en (kunst)organisaties 
verder is verzekerd: de Erfgoedwet bepaalt dat de  
publieke eigenaar om een advies vraagt van een des-
kundigencommissie. Mocht de eigenaar dat niet nodig 
vinden, dan biedt de wet nu de expliciete mogelijkheid 
aan een ieder om zijn of haar zienswijze daarop te 
geven en daarmee de eigenaar reden te geven alsnog 
om een advies te vragen;

— dat wanneer de eigenaar in afwijking van het advies 
toch besluit tot onttrekking en dit (verplicht) meldt  
aan de minister, een verplichte wachttijd van 13 weken 
in acht moet worden genomen tussen het moment 
waarop de minister op de hoogte wordt gesteld en het 
moment van daadwerkelijke vervreemding. Zo krijgt  
de minister de gelegenheid zo nodig in te grijpen.

— dat de minister tijdens het debat heeft toegelicht van  
de mogelijkheid tot ingrijpen – door een besluit tot  
onttrekking te vernietigen – sneller gebruik maken dan 
tot op heden gebruikelijk was. Dit is een belangrijke 
toezegging, omdat dit instrument tot nu toe alleen  
met grote terughoudendheid werd gebruikt.

— dat de minister in het parlementaire debat heeft  
benadrukt dat de criteria voor beschermwaardigheid 
niet te streng moeten worden ingevuld;

— dat de Erfgoedwet na een periode van drie tot vijf jaar 
geëvalueerd zal worden.

Niet is overgenomen:

— het mogelijk maken van een laagdrempeligere procedure 
bij de bestuursrechter tegen onttrekkingsbesluiten.

Tom Barkhuysen: ‘Zonder 
interventie van de Vereniging 
Rembrandt had er een  
andere wet gelegen’
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Een oude fiets van Burgers in het Dordrechts 
Museum, een van de mooiste kunstmusea van 
Nederland. Dat is raar. De Lebuïnuscodex,  
misschien wel de rijkste middeleeuwse boek-
band in Nederlands openbaar bezit, daar vlak-
bij opgesteld. Een protserige zilveren bokaal 
uit 1660, bijna een meter hoog, vlakbij vier 
leesplankjes met het bekende Aap, Noot, Mies. 

De tentoonstelling in het Dordrechts 
Museum is georganiseerd in het kader 
van het fellowship van de Vereniging 
Rembrandt, dat in 2009 is ingesteld 
om de kennis van en de belangstel-
ling voor het openbaar kunstbezit in 
Nederland te vergroten. Onze fellow, 
de Utrechtse hoogleraar Kunstge-
schiedenis Peter Hecht, realiseerde in 
het kader van dit fellowship tot nu 
toe onder meer De collectie verrijkt  
in Museum Boijmans en het online 

begin van zijn Boek in de maak 
(allebei op de site van de Vereniging 
te vinden). Ook gaf hij ieder jaar een 
cursus in Utrecht waarin bijzondere 
aandacht aan de geschiedenis van 
het openbaar kunstbezit werd 
besteed. Uit liefde voor de stad, 
waaraan ook de jonge kunsthistorici 
Hilbert Lootsma en Teun Bonenkamp 
meewerkten, past in diezelfde reeks. 
Het fellowship van de Vereniging 
wordt mede mogelijk gemaakt door 
het K.F. Heinfonds.

het als gewicht op een mangelpers 
werd gebruikt. En als dat niet waar 
is, is het in elk geval goed bedacht, 
zeggen de Italianen dan.

Maar wat een verhalen! Zulke  
verhalen horen bij de verzameling 
van een echte oudheidkamer, bij het 
soort verzameling dat werd bijeen- 
gebracht om de geschiedenis van  
de eigen stad te documenteren. 
Collecties van eigenaardige, niet per 
se mooie spullen, die getuigen van 
vroeger – en die, heel anders dan een 
tekst, een tastbaar beeld van het  
verleden oproepen. Bijna alle oude 
Nederlandse steden hebben zo’n 
verzameling, en vaak zijn het de 
eigen burgers die daartoe het initia-
tief hebben genomen. Bij de selectie 
voor de tentoonstelling in Dordrecht 
was het geen criterium, maar het 
zegt toch wel iets dat geen van de 
twaalf objecten die zijn uitgekozen 
om Deventer te vertegenwoordigen 
met openbare middelen zijn aan-
gekocht. De zoon van de schilder  
Ter Brugghen vertrouwde vier schil-
derijen van zijn vader toe aan de stad 
waar hij zelf was gaan wonen, de 
kinderen van tapijtontwerper Renssen 
schonken de tekeningen die deze 
had gemaakt voor de Deventer tapijt-
fabriek. Een fabriek die in de 18de 
eeuw was opgezet ter wille van de 
werkgelegenheid in het verarmde 
Deventer, en die uiteindelijk zo  
succesvol werd dat men in Smyrna, 
nu Izmir, Smyrna-tapijten uit Deventer 
importeerde.

De verzamelingen van de stad 
Deventer, de stad waar Erasmus als 
jongen studeerde en waar de schilder 
Ter Borch ooit ‘gemeensman’ (een 
soort raadslid) was, staan in Uit liefde 
voor de stad voor de verzamelingen 
van talloze oude Nederlandse steden 
– want collecties met zulke spullen 
en verhalen zijn er ook in Alkmaar of 

Raar is het inderdaad, om zulke  
spullen bij elkaar te zien, en vreemder 
nog ze uitgerekend in een kunst-
museum in een tentoonstelling te 
combineren. 

DEVENTER

Toch vormen deze vier bruiklenen 
aan Uit liefde voor de stad met nog 
een stuk of acht andere samen een 
soort portret van de stad Deventer 
en haar geschiedenis. In Deventer 
werden de eerste fietsen van 
Nederland gemaakt, en een 
Deventer onderwijzer ontwierp het 
leesplankje waar generaties Neder-
lan ders mee hebben leren lezen.  
Die bokaal is een hoogst zeldzaam 
object, in Amsterdam vervaardigd  
ter herinnering aan een tijdens zijn 
ambtsperiode overleden Deventer 
raadsheer, en die 12de-eeuwse boek-
band bevat een handschrift dat ooit 
in Deventer werd gekoesterd, omdat 
men geloofde dat het aan de heilige 
Lebuïnus had toebehoord – de man 
die als eerste in die streken het  
christendom zou hebben verkondigd 
en dat met zijn leven had betaald. 

Dat handschrift in die letterlijk 
schitterende band is niet meer in 
Deventer, maar het wordt voor de 
gelegenheid geleend uit Utrecht, 
waar het terechtkwam toen het in 
1854 werd meegegeven aan een 
Utrechtse geestelijke met belangstel-
ling voor christelijke oudheden. Hij 
had het gevonden in de sacristie van 
de Broederenkerk in Deventer, waar 

PETER HECHT

Uit liefde voor de stad 
 Deventer, Leiden en Dordrecht

Schatten uit 
Deventer 
Leiden
Dordrecht

Uit liefde 
voor de stad

2 0  M A A R T  T / M  1 1  S E P T E M B E R  2 0 1 6
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in Gouda, in Zutphen of in Kampen. 
Zij verbinden heden en verleden  
en vertellen de bewoners van nu in  
wat voor stad zij eigenlijk wonen en 
van welke geschiedenis zij de erfge-
namen zijn. 

LEIDEN

En terwijl de Deventer collectie staat 
voor een oudheidkamer uit een stad 
van meer dan duizend jaren oud, staat 
de verzameling van Museum De 
Lakenhal in Leiden voor een stedelijk 
museum dat recht moet doen aan 
kunst en geschiedenis beide. De kern 
van het stedelijk kunstbezit in Leiden 

bestaat uit een drietal vermaarde 
werken uit voormalig kerkelijk bezit, 
op tijd gered uit de handen van de  
beeldenstormers. Want toen de  
protestanten de katholieke kerken 
overnamen, wisten de bestuurders  
al dat Cornelis Engebrechtsz en Lucas 
van Leyden kunstenaars van veel 
meer dan lokale betekenis waren – 
en dat het daarom de stad zou sieren 
als hun werk zou worden behouden  
en op het stadhuis te zien zou  
zijn. Als kunst, wel te verstaan, 
en niet om voor te bidden. 
Leiden was trots op zijn  
kunstenaars. En het was 
ook – en terecht – trots op 
het met moed doorstane 
beleg van 1574, dat nog 
jaarlijks op 3 oktober 
wordt herdacht. De relie-
ken van die strijd zijn, net 
als de kunstwerken die de 
stad uit de Beeldenstorm 
heeft gered, een deel van 
het Leidse patrimonium 
dat in Museum De Lakenhal 
wordt bewaard. In Uit liefde 
voor de stad staat daarom een 
altaarstuk van Engebrechtsz, 
maar ook de kookpot, die door 
een jongen in het verlaten kamp van 
de Spaanse belegeraars zou zijn ge-
vonden – naar men zegt met nog 
een kliekje warme hutspot erin. En 
ook hier geldt: zelfs als het niet waar 
is, is het mooi gevonden. 

Kunst en relieken dus, die samen 
over de stedelijke geschiedenis ver-
tellen, heel anders dan een tekst dat 
ooit zou kunnen doen. Een steen, in 
de 14de eeuw toevertrouwd aan een 
Leidse kerk ter herinnering aan een 
wonder, dat trouwens, net als de 
hutspotketel, met honger te maken 
had. Een rijke dame had een brood, 
een buurvrouw vroeg om een stukje. 
De dame loog: ‘ik heb niets meer’. 

Boekband van de 
Lebuïnuscodex
Anoniem
ca. 1100. Diverse  
materialen, 35,5 x 26 cm
MUSEUM CATHARIJNE-

CONVENT, UTRECHT

Hutspotketel
Brons, 24 x 31 x 25 cm
MUSEUM DE LAKENHAL, LEIDEN

(overdracht van de stad bij de 
opening van het museum, 1874)

Maar toen zij zelf weer van haar brood 
wilde nemen, was dat in een steen 
veranderd, zo koud als haar hart. Die 
steen – als het waar is – komt uit de 
Pieterskerk, net als Lucas’ altaar met 
het Laatste Oordeel. Maar hij zal niet 
door een kunstkenner zijn gered, maar 
door een gelovige, die meende dat 
God hier zelf een spoor had nagela-
ten. En, waar of niet: wat een object 
om te gebruiken in het onderwijs, en 
kinderen te onderhouden over de 
naastenliefde als gebod!

Een museum als De Lakenhal is 
oudheidkamer en kunstmuseum  
tegelijk, en door de rijkdom van zijn 

Leiden was trots op zijn 
kunstenaars. En het was ook 
– en terecht – trots op het 
met moed doorstane beleg 
van 1574
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verzamelingen van veel meer dan  
lokaal belang. Er is kunst en er zijn 
relieken die getuigen van de belang-
rijkste momenten uit de geschiedenis 
van de stad. En er is ook volkskunst, 
er zijn tegels en koekplanken, ge-
weldig mooie spullen, die nooit het  
toelatingsexamen van een afdeling 
kunstnijverheid in een kunstmuseum 
zullen halen, maar intussen een  
bron van inspiratie zijn geweest voor 

DORDRECHT

Deventer dus, en het onvolprezen 
Museum De Lakenhal, met een  
verzameling kunst en geschiedenis, 
over lange tijd door de stad en haar 
bewoners bijeengebracht. En dan  
is er Dordrecht zelf, waar kunst en 
geschiedenis gescheiden zijn.  
De geschiedenis is er in Het Hof van 
Nederland ondergebracht, maar het 
Dordrechts Museum is een echt kunst-

kuns tenaars die de rauwe expressie 
van de makers herkenden en dachten 
dat deze eenvoud veel meer waard 
was dan de kwaliteit van het dure 
luxeproduct. In het Rijksmuseum zijn 
geen koekplanken, maar poppenhui-
zen voor rijke dames, en miniatuur-
speelgoed van zilver. Toch waren er 
vroeger ook kinderen die met plezier 
in een koek zullen hebben gebeten 
waarop een luchtballon was te zien. 

Een koekplank met een luchtballon

Een koek met een luchtballon erop rond 1800: 
dat zal voor een kind destijds net zo spannend 
zijn geweest als een afbeelding van een vlieg-
tuig een eeuw later. Misschien wel zonde om 
op te eten. 

Koekplanken zijn vaak aantrekkelijk door hun 
ruige houtsnijkunst, maar ze vertellen ook veel 
over de volkscultuur. Wat er grappig werd ge-
vonden of wat op een bepaald moment actueel 
was. En vooral ook: wat tot de verbeelding van 
kinderen en volwassenen sprak. Een vrijer en een 
vrijster, altijd goed voor grappen en grollen met 
Sinterklaas. Maar er waren ook stadhouders, en 
talloze ruiters. Grote schepen, die doen denken 
aan verre landen en aan avontuur. Of actualitei-
ten, zoals deze kinderlijke voorstelling van een 
luchtballon.

Veel stedelijke musea hebben dit soort  
volkscultuur verzameld, al is er doorgaans weinig 
van te zien. Dat is jammer, want ons nationale 
museum voor kunst en geschiedenis, het 
Rijksmuseum, besteedt er ook geen aandacht 
aan. Het dagelijks leven van de gewone man is 
daar ver te zoeken, en de getoonde kunstnijver-
heid is er vooral kunstig en kostbaar. Wie niet 
beter weet, zou kunnen denken dat iedereen 
hier vroeger zijn eten met zilveren bestek van 
kostbaar porselein gegeten heeft, gekleed in 
beeldige kleren. 

Koekplanken passen daar niet tussen, en 
Sinterklaas komen we er alleen maar tegen 
omdat Jan Steen dat kinderfeest zo mooi geschil-
derd heeft. Toch hebben die koekplanken (net 
als de zo typisch Hollandse tegels) ook een uit-
gesproken artistieke kant, die rond 1900 begon 
te worden opgemerkt. Hun eenvoud had des-
tijds iets actueels voor wie meende dat expressie 
in de kunst belangijker dan imitatie was. Menig 
kunstenaar bewonderde daarom dit soort spul-
len en probeerde ook zelf naïef te zijn. 

Sommige verzamelaars deelden die gevoelig-
heid. Een zeker heimwee naar vroeger was daar 
waarschijnlijk ook niet vreemd aan. Liefde voor 
de ambachtelijke bakkerij en de wens te redden 
wat inmiddels in menig bedrijf als verouderd  
gereedschap werd weggegooid of van de hand 
gedaan. Het stedelijk museum werd vervolgens 
dikwijls de bestemming van wat de vooruitziende 
particulier nog net op tijd verzameld had. 

Tekst uit de publicatie 
Uit liefde voor de stad.
Het boekje is verkrijgbaar 
voor € 6,50. 

Koekplank, gemerkt VWBS
Eind 18de eeuw.  
Hout, 37,5 x 20 cm
MUSEUM DE LAKENHAL,LEIDEN 

(geschenk H. Brummelkamp, 1903)

Schatten uit 
Deventer 
Leiden
Dordrecht

Peter hecht
Hilbert Lootsma

Teun bonenkamp

Aan de buitenzijde van de 1528 
gebouwde Waag in Deventer 
hangt sinds zij werd opgeleverd 
een wonderlijk voorwerp dat 
op het eerste gezicht misschien 
nog het meest doet denken 
aan een voorwereldlijke  
schotelantenne. Maar het is 
een ketel van negentig 
centimeter diep, waarin in 
1434 een valsemunter gesoden 
wart, dat wil zeggen, werd 
gekookt. Hoe dat precies in zijn 
werk ging, is niet helemaal 
duidelijk, maar het overzicht 
van de kosten, inclusief de prijs 
van de eigens daartoe bestelde 
ketel, is in het archief bewaard. 
Bekend is daardoor ook dat de 
beul onder andere een 
onkostenvergoeding voor zijn 
handschoenen ontving en een 
beloning van twee gulden.

 Deventer mocht al in de 
tiende eeuw met een keizerlijk 
privilege van het Heilige 
Roomse Rijk zijn eigen munten 
slaan en de betrouwbaarheid 
van die munten was voor de 
stad van levensbelang. Wie 
daarmee fraudeerde, schaadde 
de hele gemeenschap.

U
it liefde voor de stad

 Uit liefde
voor de stad

Wie niet beter weet, zou kunnen 
denken dat iedereen hier vroeger zijn 
eten met zilveren bestek van kostbaar 
porselein gegeten heeft, gekleed in 
beeldige kleren
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museum, dat al in 1842 door een 
groep geïnteresseerde liefhebbers, 
let wel: Uit liefde voor de stad, werd 
opgericht om de eigentijdse kunst uit 
Dordrecht aan te moedigen. Gelukkig 
begrepen die liefhebbers al snel dat 
eigentijdse kunst uit Dordrecht een 
te smalle basis voor een collectie was. 
Het was te weinig en niet goed ge-
noeg. Eigentijdse kunst uit Nederland 
was beter. En omdat het bloed kroop 
waar het niet gaan kon, werd het: 
kunst uit Nederland na 1800, en oude 
kunst uit Dordrecht uit de periode 
daarvoor. Abraham Bredius, de beste 
Nederlandse kunsthistoricus van toen, 

samen leving door de tijd heen. Hier 
is het beeld van de poort van het 
Burgerweeshuis in Deventer, en daar 
staat het gebouw nog, waarin nu een 
bekend poppodium is gevestigd. En 
dat geeft niks, integendeel. Want het 
is mooi, dat blijven door verandering 
mogelijk wordts

Uit liefde voor de stad
20 maart t/m 11 september 
Dordrechts Museum

Voor de leden van de Vereniging 
Rembrandt wordt op 17 maart een pre-
view georganiseerd. Opgeven kan via de  
website: www.verenigingrembrandt.nl.

kreeg een budget om oude kunst  
uit Dordrecht te verzamelen, een 
commissie kocht intussen eigentijds. 
De eerste Alma Tadema in Nederlands 
openbaar bezit werd voor Dordrecht 
gekocht, en ook van de destijds  
wereldberoemde Jozef Israëls kocht 
men een belangrijk werk. Ary Scheffer, 
die in Parijs carrière had gemaakt, 
was nergens zo goed te zien als in 
Dordrecht, dankzij een schenking van 
zijn dochter. En deze Scheffer kreeg 
een monument in Dordrecht toen 
Rembrandt het zijne in Amster dam 
ook nog maar net gekregen had. Maar 
voordat u nu gaat lachen om het on-
begrip van toen: de jonge Van Gogh, 
die een tijdje in Dordrecht heeft  
gewoond, was diep onder de indruk 
van die werken van Scheffer en werd 
mede gevormd door de boodschap 
in diens werk. Hij werd getroost in 
het stedelijk museum van Dordrecht, 
door een kunst waarvan hij meende 
dat zij tot hem sprak uit Christus’ 
naam. En troosten met zijn kunst, 
dat wilde Van Gogh zelf ook, net  
als Scheffer, ook toen hij allang had  
gezien dat deze held van zijn jeugd 
er als schilder niet meer toe deed. 

Uit liefde voor de stad laat de drie 
geheel verschillende stedelijke verza-
melingen van Deventer, Leiden en 
Dordrecht in sterk geconcentreerde 
vorm zien. Met verhalen bij de spullen 
en bij de kunst. Verhalen die een 
pleidooi willen zijn voor het stedelijke 
museum – en een hommage aan de 
generositeit van de burgers, die zulke 
instellingen hebben helpen vormen. 
Instellingen waar een Van Gogh zijn 
missie kon ontdekken, of waar een 
kind kan leren dat overvloed maar 
beter kan worden gedeeld. Stedelijke 
musea getuigen van de rijkdom van 
een stad als gemeenschap, een samen-
leving waarbij men zich kan aanslui-
ten en zich in thuis kan voelen. Een 

Het Dordrechts Museum is een echt 
kunst museum, dat al in 1842 door een 
groep geïnteres seerde liefhebbers,  
let wel: Uit liefde voor de stad, werd 
opgericht

De smarten der aarde, die 
in den hemel troost vinden 
Ary Scheffer
1847-58. Olieverf op doek, 
145 x 112 cm
DORDRECHTS MUSEUM

(schenking Cornelia  
Marjolin-Scheffer, 1858) 

Weesjongen
Godfried Gerlach
1735-36. Zandsteen, H 129,5 cm
STICHTING DEVENTER VERHAAL

(Burgerweeshuis Deventer, sinds 1988 bruikleen 
aan Historisch Museum De Waag)



In het afgelopen decennium is het culturele landschap in 
Dordrecht ingrijpend veranderd. De gemeente heeft in tien  
jaar tijd ruim 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de ver-
betering van de culturele voorzieningen in de stad, waaronder 
Schouwburg Kunstmin, het Stadsdepot en het Energiehuis,  
dat onder andere concert- en theaterzalen en ateliers huisvest. 
Ongeveer de helft van het bedrag kwam ten goede aan lokale 
musea, in het bijzonder aan de verbouwing en uitbreiding van 
het Dordrechts Museum en Het Hof van Nederland, dat vorig 
jaar door koning Willem-Alexander en koningin Máxima werd 
geopend. ‘We horen wel eens van mensen die twintig jaar niet in 
Dordrecht zijn geweest hoe verwonderd ze zijn, over wat er hier 
nu allemaal is aan evenementen en culturele infrastructuur. Een 
deel bestond al, en dat is wakker gekust, maar er is ook een deel 
nieuw,’ zegt Brok, burgemeester van Dordrecht sinds 2010.

CULTURELE DYNAMIEK

Met musea als het Dordrechts Museum, Het Hof van Nederland 
en Huis Van Gijn heeft Dordrecht een divers aanbod voor de 
liefhebber van kunst en cultuur. Hoe belangrijk is het voor de 
stad om deze musea te hebben? Brok: ‘Die vraag wil ik breder 
trekken, want het geldt niet alleen voor Dordrecht. Mijn hele 
leven heb ik al gewoond en gewerkt in plaatsen met (stedelijke) 
musea. Ik ben geboren in Leerdam en ben wethouder geweest in 
Leeuwarden en burgemeester in Sneek. In al die steden heb ik het 
voordeel van de aanwezigheid van een museum gezien. In ieder 
geval voor de culturele dynamiek, want als je een museum hebt, 
komt er automatisch van alles op gang op het gebied van cultuur-
educatie en -participatie, maar ook voor de economie. Dat de 
economie meeprofiteert is overigens wetenschappelijk bewezen.’ 

De positieve gevolgen van musea en andere culturele voor-
zieningen voor de plaatselijke middenstand zijn volgens Brok ook 
in Dordrecht duidelijk aanwijsbaar: ‘De invloed van onze inves-
teringen op de lokale economie is groot gebleken. Dat zien we 
onder andere in de bezoekersaantallen. Waar andere steden 

kampen met een dalend aantal bezoekers van de binnenstad, 
merken wij dat steeds meer mensen ‘een dagje Dordrecht’ 
doen. Ook de horeca groeit.’ Cijfers bevestigen dat Dordrecht in 
de lift zit. In de ranglijst van de aantrekkelijkste van de vijftig 
grootste Nederlandse gemeenten (de ‘woonaantrekkelijkheids-
index’) van de Atlas voor gemeenten, is de stad in tien jaar van 
de 30ste naar de 17de plaats gestegen.

 
NABIJHEID VAN HET VERLEDEN

Brok vindt het essentieel dat inwoners van Dordrecht hun ge-
schiedenis kennen, en is dan ook een warm pleitbezorger van 
Het Hof van Nederland: ‘Sowieso is geschiedenis heel belang-
rijk. Ik vind het stuitend hoe weinig jonge, maar ook oudere 
mensen zich bewust zijn van de vaderlandse geschiedenis, ter-
wijl het de basis is. Het is lastig om naar de toekomst te kijken 
zonder de context van het verleden. Het Hof van Nederland 
zegt niet alleen iets over de vaderlandse geschiedenis als de 
plek waar de eerste Vrije Statenvergadering werd gehouden in 
1572, maar ook over de stad. Dordrecht is de oudste stad van 
Holland en heeft een toonaangevende en bepalende rol ge-
speeld. Het is een stad waar de menselijke maat er nog is en 
waar je de nabijheid van het verleden kunt voelen. Maar alle 
oude Hollandse steden hebben natuurlijk hun eigen geschiede-
nis, ook Delft, Leiden, Gouda. Het is prachtig dat er in zo’n klein 
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   Interview met burgemeester A.A.M. Brok van Dordrecht

‘Prachtig dat er in zo’n klein land zoveel steden  met mooie verhalen zijn’

GERDIEN WUESTMAN

Dordrecht is een stad die haar cultureel erfgoed koestert.  
Terwijl de economische crisis woedde, onderging het Dordrechts 
Museum een verbouwing en uitbreiding en kon zelfs een nieuw 
museum over de geschiedenis van de stad en het ontstaan van 
Nederland gestalte krijgen: Het Hof van Nederland. Deze en 
andere investeringen in culturele voorzieningen betalen zich 
uit, zegt burgemeester A.A.M. Brok van Dordrecht. Niet alleen 
kunst- en cultuurliefhebbers profiteren hiervan, maar ook de 
lokale economie. 

Burgemeester 
A.A.M. Brok 
voor Het Hof 
van Nederland
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land zoveel steden met mooie verhalen zijn. Stedelijke musea 
koesteren deze verhalen voor de volgende generaties.’

Niet minder enthousiast is Brok, die zelf ook graag musea be-
zoekt, over het Dordrechts Museum: ‘Het is een van de oudste 
musea in het land en doet mee in de nationale ranking. Als het 
gaat om Nederlandse schilderkunst uit de 17de en de 19de eeuw 
behoort het tot de nationale top drie. Het gebouw is perfect ge-
worden na de verbouwing en alles staat er spic en span bij omdat 
veel stukken gerestaureerd zijn in de drie jaar dat het museum 
dicht was. Ook de tentoonstellingen zijn van een hoog niveau. 
We hebben Willem II gehad en de Haagse School, nu Schalcken 
en volgend jaar Jongkind.’

KLAAR VOOR HET VOLGENDE TIJDVAK

Dat een burgemeester trots is op zijn stad en haar musea verbaast 
niet, maar in het geval van Dordrecht is daar ook alle reden voor. 
De grote injectie die de gemeente in de culturele voorzieningen 
heeft gedaan is opmerkelijk in een periode waarin de economische 
crisis uitbrak en waarin musea op verschillende plaatsen in het land 
onder druk kwamen te staan door bezuinigingen. Ook in Dordrecht 
was de pijn voelbaar. Toch konden de plannen doorgaan, vertelt 
Brok. ‘Hier en daar is het even spannend geweest, maar uiteindelijk 
heeft de politiek een rechte rug gehouden. Er is overal in Nederland 
veel op cultuur bezuinigd. Daar heeft de politiek hier niet voor 
gekozen. We hebben kritisch bezuinigd waar het kon – dat was 
vooral op het management – en geïnvesteerd waar het moest.’ 

‘De investeringen waren noodzakelijk, want we moesten de stad 
klaarmaken voor het volgende tijdvak. Opeenvolgende colleges van 
verschillende kleuren hebben die lijn uitgezet en vastgehouden. 
Ze hebben alle het belang gezien van cultuur en van het versterken 
van de culturele infrastructuur.’ Om intrinsieke redenen, maar ook 
om economische redenen. ‘Daar is niets mis mee, er mag ook geld 
verdiend worden,’ benadrukt de burgemeester, verwijzend naar de 
sociaal-economische problemen waar de stad ook mee kampt. 

Is er dan niets meer te wensen op cultureel gebied? Brok: ‘Er zijn 
altijd nieuwe plannen. Zo vind ik dat Huis Van Gijn klaar voor de 
toekomst zou moeten worden gemaakt’. Maar hoe veel de ge-
meente ook doet voor haar musea, de inbreng van particulieren en 
fondsen blijft onmisbaar, besluit Brok: ‘Ik vind dat de gemeente 
voor de infrastructuur moet zorgen en de verbouwing van het 
Dordrechts Museum is ook bijna helemaal met eigen geld gedaan, 
maar voor tentoonstellingen en aankopen is het belang van fondsen 
en organisaties als de Vereniging Rembrandt en de vriendenvereni-
ging en Bedrijfsvrienden van het Dordrechts Museum natuurlijk 
evident. Als ik zie wat er allemaal met hun hulp is aangekocht: het 
Gezicht op Dordrecht van Jan van Goyen, schilderijen van Abraham 
en Jacob van Strij, van Scheffer, de eend van Cuyp – allemaal  
topstukken. Zonder steun van derden kun je dat niet doen.’s 

Kunstvragen 

Hilbert Lootsma (33)
Docent en onderzoeker kunstgeschiedenis aan de Universiteit 
Utrecht, lid van de Vereniging Rembrandt sinds 2009

Wat is uw eerste kennismaking met kunst?
‘Mijn moeder nam mij en mijn broer als 
kleine kinderen een keer mee naar de 
grotten van Les Baux-des-Provence in de 
buurt van Arles. In die enorme ruimtes 
waren schilderijen van Van Gogh 
geprojecteerd. Dat maakte grote indruk.’
 
Herinnert u zich nog uw eerste 
kunstreproductie?
‘Net als vermoedelijk veel andere tienerjongens die van kunst 
houden, had ik een aantal posters van Salvador Dalí. Boven mijn 
bed hing een reproductie van Los tigres in Museo Thyssen-
Bornemisza in Madrid, een schilderij dat ik onlangs voor het eerst 
in het echt heb gezien.’

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Dat was een stuk later. Ik had van mijn oma geld gekregen voor 
het behalen van mijn bachelor, en daarvan heb ik bij Christie’s 
een tekening gekocht. Het is een 17de-eeuwse tekening op 
perkament waarvan de voorstelling niet duidelijk is. Je ziet een 
water, dieren en een jong kind. Wat me hierin aansprak was de 
grote precisie.’ 

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Het museum waar ik misschien het meeste plezier aan heb 
beleefd is de Frick Collection in New York, een kleine, 
hoogwaardige collectie met het mooiste zelfportret van 
Rembrandt. En de Alte Pinakothek in München, vanwege de 
breedte van de verzameling en het gebouw. Maar ook het 
Rijksmuseum, waar ik vaak heen ga met studenten of vrienden.’

Welke tentoonstelling heeft ooit indruk gemaakt?
‘De late Rembrandt in het Rijksmuseum.’

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen steunen?
‘In de collectie Rothschild, waar de twee recent aangekochte 
portretten van Rembrandt uit komen, is ook een mooie Hals.  
Als het Rijksmuseum dáár een bod op zou doen… Of het portret 
van Erasmus van Holbein dat nu in bruikleen hangt bij de National 
Gallery in Londen.’

Welk werk uit uw eigen verzameling zou u graag met iedereen 
willen delen?
‘Ik heb niet echt een verzameling, maar zou mijn 17de-eeuwse 
tekening wel aan het Rijksprentenkabinet kunnen schenken.  
Dan weet ik zeker dat die goed bewaard wordt en is de kans ook 
groter dat iemand ontdekt wat het voorstelt en wie de maker is.’
 

INTERVIEW

   Interview met burgemeester A.A.M. Brok van Dordrecht

‘Prachtig dat er in zo’n klein land zoveel steden  met mooie verhalen zijn’



Ad Geerdink, directeur
Westfries Museum 

Stedelijke trots, dat is wat dit  
topstuk uit het Westfries Museum 
uitstraalt. 
De beker van Bossu. Ooit eigendom 
van de Spaanse admiraal Maximilien 
de Hénin-Liétard, graaf van Bossu, 
die in 1573 op het Hoornse Hop een 
smadelijke nederlaag leed tegen een 
vloot van de opstandige steden in 
het Hollandse Noorder kwartier.  
Al bijna 450 jaar wordt de vergulde 
zilveren drinkbeker als een oorlogs-
trofee in Hoorn bewaard. De beker is 
een belangrijk markeringspunt in de 
geschiedenis van de stad. De Slag op 

de Zuiderzee leidde een periode van 
ongekende groei en bloei in voor de 
Westfriese steden Hoorn en Enkhuizen.

In 1622 gaf het stadsbestuur van 
Hoorn de Haarlemse schilder Hendrick 
Vroom opdracht om dit economisch 
wonder voor het nageslacht vast te 
leggen. Vroom koos voor een per  - 
s pectief op de stad vanaf het water. 
De volle havens, het drukke scheep-
vaartverkeer en indrukwekkende  
pinassen op de voorgrond symboli-
seren de belangrijke functie van 
Hoorn als centrum in de internatio-
nale handelsvaart. Daarmee is ook 
Het gezicht op Hoorn een uiting van 
stedelijke trots. In 1881 verhuisde  
het schilderij naar het pas opgerichte 

Westfries Museum, waar het nog  
altijd een van de topstukken is.

Absoluut onmisbaar in de presen-
tatie, de ambitie en focus van het 
huidige museum, dat zich er op  
toelegt het verhaal te vertellen van 
wat de Gouden Eeuw heeft betekend 
en nog steeds betekent voor de stad 
Hoorn en de regio Westfriesland. 
Dankzij een fraaie symbiose tussen 
de monumentale huisvesting en 
daarbij aansluitende collectie, aan-
gevuld met moderne en verrassende 
invalshoeken en presentaties is het 
Westfries Museum zowel een ingang 
op, als een visitekaartje voor de stad. 
En daarmee ook zelf een identificatie-
punt van stedelijke trotss
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De stedelijke collecties in Nederland geven vorm aan 
het verleden en dragen bij aan de beeldvorming van de 
stad. De tentoonstelling Uit liefde voor de stad laat aan 
de hand van zo’n 100 objecten uit de collecties van 
Deventer, Leiden en Dordrecht het belang van die ver-
zamelingen zien. Tien andere stedelijke musea – Alkmaar, 
Amsterdam, Breda, Den Briel, Gouda, Groningen, Hoorn, 

Kampen, Rotterdam en Utrecht – doen op afstand 
mee. Van 20 maart tot 11 september presenteren zij  
in hun eigen museum twee topstukken die symbool 
staan voor hun verzameling. 
U kunt deze presentaties vanaf 19 maart ook online 
bezoeken: www.verenigingrembrandt.nl. Hieronder
laten we alvast vier van deze musea aan het woord.

Stedelijke musea over hun verzamelingen

Schatkamers met  
duizend-en-één verhalen

Beker van Bossu
Antwerpen
1530-40. Verguld zilver,  
H 43,5 cm
WESTFRIES MUSEUM, HOORN

Gezicht op Hoorn
Cornelis Vroom
1622. Olieverf op doek,  
215,4 x 118,5 cm (incl. lijst)
WESTFRIES MUSEUM, HOORN



Paul van de Laar, directeur van 
Museum Rotterdam

Museum Rotterdam heeft in 2013 
een nieuwe koers uitgezet met als 
doel een stadsmuseum nieuwe stijl 
voor Rotterdam en Rotterdammers, 
waarin het verhaal van de stad kan 
worden verteld, en waarin verbin-
dingen tussen heden, verleden en 
toekomst én tussen Rotterdammers 
worden gelegd.
We hanteren daarbij een dynamische 
definitie van erfgoed: de collecties 
worden zo geselecteerd en gepresen-
teerd dat ze op de eigentijdse, sterk 
diverse samenleving gericht zijn en 
betekenis hebben voor Rotter dam-
mers, die zich met deze deelverza-
melingen kunnen identificeren. 
Museum Rotterdam wil in de vaste 
opstelling niet alleen aandacht be-
steden aan de moderne geschiedenis 
van de stad, maar ook laten zien dat 
Rotterdam ouder is dan veel mensen 
denken.

Het portret van Eeuwout Prins en zijn 
familie door Hendrick Martensz Sorgh, 
in 1977 aangekocht met steun van de 
Vereniging Rembrandt, wordt getoond 
als voorbeeld van de succesvolle 
Rotterdamse 17de-eeuwse families. 
In dit geval de brouwersfamilie Prins, 
die profiteerde van de rol van Rotter-
dam als internationale stapelmarkt. 

De siertoren voor Thorarol vertelt 
weer een ander verhaal. Rotterdam 
telde in mei 1940 ongeveer 13.000 
joden, waarmee de stad na Amsterdam 
en Den Haag de grootste joodse ge-
meenschap van het land kende. Op 
14 mei 1940 werd de synagoge aan de 
Boompjes vernietigd. De 18de-eeuwse 
siertoren verbeeldt de Amsterdamse 
Westerkerk, maar zou in deze syna-
goge gebruikt zijn en wordt getoond 
in het gedeelte over Rotterdam  
tijdens de Tweede Wereldoorlogs

Marijke Holtrop, directeur van 
Historisch Museum Den Briel

Brielle was de eerste stad die  
tijdens de Tachtigjarige Oorlog  
blijvend op de Spanjaarden werd 
ingenomen. 
Deze verovering in 1572 had een  
domino-effect: veel stadsbesturen 
sloten zich aan bij de door Willem 
van Oranje geleide opstand tegen  
de Spanjaarden. Een grote stap in de 
ontwikkeling van de Nederlanden  
tot een zelfstandige Republiek.

De stad Brielle afficheert zich nog 
steeds met deze belangrijke gebeur-
tenis en hoedt de getuigenissen 
ervan als pijlers van haar cultureel 
erfgoed. Het schilderij van Waldorp 
met de inname van Brielle hangt in 
de permanente opstelling van het 
museum, dat in 1912 werd opgericht 
en sinds 2012 voor een groot deel  

is gewijd aan de Tachtigjarige Oorlog.
Waldorps historiestuk was in het 
bezit van Hendrik Willem Mesdag, 
die het bij brief van 25 juni 1898 ten 
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Portret van Ewout Ewoutsz Prins 
en zijn gezin
Hendrick Martensz Sorgh
1661. Olieverf op paneel, 65 x 49 cm
ROTTERDAM MUSEUM

Siertoren voor Thorarol
Hendrik Vrijman
1787. Zilver, hout, H 50 cm, ø 14 cm
ROTTERDAM MUSEUM

De inname van Den Briel door 
de watergeuzen op 1 april 1572
Antonie Waldorp 
ca. 1862. Olieverf op doek, 140 x 215 cm (incl. lijst)
HISTORISCH MUSEUM DEN BRIEL, BRIELLE



geschenke aanbood aan de  
stad Brielle. Mesdag stelde zich  
voor dat de uitbeelding van het  
belangrijke wapenfeit een vaste 
plaats zou krijgen in het raadhuis  
of een ander openbaar gebouw  
in de stad. Het gemeentebestuur 
was al bezig met de oprichting van 
een museum, vooral om de honder-
den door mecenas Alexander Ver 
Huell aan de stad geschonken  
werken te kunnen tentoonstellen. 

Een heel ander object dat verwijst 
naar het roemrijke verleden van Brielle 

is de snuifdoos die de gemeente  
Brielle in 1988 met steun van de 
Vereniging Rembrandt heeft  
aangekocht. De snuifdoos werd in 

1788 als afscheidscadeau 
aange boden aan stads - 
ad vocaat en schepen Gerard 
Nicolaas van Helsdingen. 

Bijzonder is het gebruik van het 
Brielse wapen dat hier nog wordt 

gedragen door een capirussa, een 
mythologisch wezen dat verwant is 
aan een centaur. De inscriptie 
Libertatis Primitiae (Eersteling der 
Vrijheid) memoreert de cruciale rol 
van Brielle tijdens de Tachtigjarige 
Oorlogs  

Marco van Vulpen
Directeur a.i. Breda’s museum

Breda’s Museum en MOTI  
(Museum of the Image) gaan  
per 1 januari 2017 fuseren tot  
een nieuw museum in Breda.  
Een museum dat erfgoed en  
beeldcultuur verbindt om oude  
en nieuwe verhalen van de stad  
op eigenzinnige wijze te vertellen 
via beeld en verbeelding. 

Breda’s Museum brengt een  
omvangrijke en zeer gevarieerde  
verzameling in, waaronder een  
cultuurhistorische verzameling over 
Breda en De Baronie, een verzame-
ling religieuze kunst en de Stads col-
lectie beeldende kunst. Daaronder 
ook het schilderij Christus en de 
Samaritaanse vrouw bij de stad (1518), 
van een onbekende kunstenaar, dat 
we in 2013 met steun van de Vereniging 
Rembrandt hebben kunnen aankopen. 
Een fascinerend en poetisch stads-
portret van de vorstelijke residentie 
die Breda Nassaustad toen was. Een 
topstuk in onze collectie, van grote 
waarde voor de stad, maar ook van 
nationale betekenis: het is een van 
de vroegst bekende Nederlandse 
stadsgezichten.

Naast oude schilderkunst bevat  
de Stadscollectie beeldende kunst 
moderne en hedendaagse kunst, 
voornamelijk van kunstenaars die  
in Breda gewerkt hebben. Een voor-
beeld is de driedelige video-installatie 
From Dark Into Black (2004), een  
eigenzinnig videoportret waarin de 
kunstenaar Loek Grootjans met  

vlinderdasje (een verwijzing naar 
monochromist Yves Klein) en bivak-
muts de toeschouwer op agressieve 
wijze toebrult en daarmee de sereni-
teit van de andere twee onderdelen  
van de installatie doorbreekt en 
onderstreept. Het werk van Loek 
Grootjans, opgeleid aan de academie 
St. Joost en vele jaren werkzaam  
geweest in Breda, is uitermate repre-
sentatief voor onze Stads collectie 
beeldende kunsts 
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Snuifdoos met het 
wapen van Brielle
Anoniem naar Francois 
Chazeray
ca. 1785. Goud en email,  
3,3 x 8,7 x 6,4 cm
HISTORISCH MUSEUM  

DEN BRIEL, BRIELLE

Christus en de 
Samaritaanse
vrouw bij de stad
1518-20. Olieverf op  
paneel, 53,5 x 67 cm
BREDA’S MUSEUM

From Dark Into Black
Loek Grootjans  
2004. Still uit een  
video-installatie
BREDA’S MUSEUM
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VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 16DE EN 17DE EEUW

 Familiebezoek
Paleis Het Loo verwerft herontdekt dubbelportret van Gerard van Honthorst

Sinds januari 2016 is op Paleis Het Loo in de 
‘Bedkamer’ van koningin Mary II een fraai dubbel
portret te zien van Amalia van Solms en Charlotte 
de la Trémoïlle. Het portret werd in 1633 gemaakt 
door de bekende hofschilder Gerard van Honthorst 
en hing in de 17de eeuw in het jachtslot van de 
Oranjes in Honselaarsdijk. Het schilderij was lange 
tijd onvindbaar, maar dook vorig jaar plotseling op 
bij een kunsthandelaar op de TEFAF in Maastricht. 
Met de verwerving van dit schilderij keert het 
kunstwerk terug naar een Oranjeomgeving.

Amalia van Solms en Charlotte de la Trémoïlle als 
Diana en Ceres
Gerard van Honthorst
1633. Olieverf op doek, 120 x 167 cm
Bijdrage: € 300.000 waarvan € 100.000 uit het  
A.M. Roeters van Lennep Fonds en € 35.000 uit het 
Beatrijs de Rooy Fonds
PALEIS HET LOO, APELDOORN

Het dubbelportret van Gerard van Honthorst is aangekocht  
met steun van de Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar 
A.M. Roeters van Lennep Fonds en haar Beatrijs de Rooy Fonds, 
het Mondriaan Fonds, de BankGiro Loterij, het P.I.A.M. Eijkman-de 
Nerée tot Babberich Fonds en de opbrengsten van de vrijwilligers-
activiteiten op Paleis Het Loo.



 De nieuwe aanwinst is een mooi voorbeeld  
van de hofkunst die voor stadhouder Frederik 
Hendrik van Oranje (15841647) en zijn echtge

note Amalia van Solms (16021675) in het tweede kwart 
van de 17de eeuw werd vervaardigd. Het stadhouder
lijk paar hield van mooie bouwwerken en beeldende 
kunst. Frederik Hendrik en Amalia lieten zich graag 
portretteren en bezaten een rijke kunstcollectie waar
mee zij hun paleizen decoreerden, zoals Huis ten 
Bosch en de verdwenen huizen Honselaarsdijk en  
Ter Nieuburgh. De uit Utrecht afkomstige Gerard 
van Honthorst (15921656) was hun favoriete schilder. 
Zo was hij een van de kunstenaars die werden  
uitgenodigd om te werken aan de decoratie van de 
Oranjezaal in Huis ten Bosch. Als belangrijkste hof
schilder van zijn tijd kreeg hij veel portretopdrachten 
en daarmee bepaalde hij mede het ‘gezicht’ van het 
stadhouderlijk hof van Frederik Hendrik en Amalia.

Van Honthorst portretteerde Amalia talloze malen, 
zowel ‘naar het leven’ als in allegorische voorstellingen. 

In 1633 schilderde hij dit portrait historié. Rechts is 
Amalia weergegeven als Diana, de Romeinse godin 
van de jacht, herkenbaar aan de pijl en boog die zij 
vasthoudt en de jachthond naast haar. Amalia’s kleding 
is geïnspireerd op een Romeins gewaad. Ze is getooid 
met kostbare sieraden: om haar hals en in haar haren 
heeft zij een parelsnoer en in haar oren draagt zij 
peervormige parels. 

‘LIEFDEWIGHJES’

Over de identificatie van de persoon naast Amalia  
is in het verleden enige verwarring ontstaan. Eerder  
is zij geïdentificeerd als haar zuster Louise Christina 
van Solms, gravin van Brederode. Nader onderzoek 
heeft echter uitgewezen dat het hier gaat om 
Charlotte de la Trémoïlle (15991664), kleindochter 
van Willem van Oranje en daarmee een nicht van 
Frederik Hendrik. Zij kwam in 1632 op bezoek  
bij haar oom en tante in Den Haag en zeer waar  
schijnlijk werd dit portret naar aanleiding van deze  
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gebeurtenis gemaakt. Charlotte draagt net als  
Amalia (parel)sieraden maar is anders dan haar tante 
afgebeeld in eigentijdse kleding. Ze krijgt vruchten 
aangereikt door twee putti, ‘liefdewighjes’ genoemd 
in de schilderijeninventaris van Honselaarsdijk uit 
1755/1758. Volgens dezelfde inventaris is zij afgebeeld 
‘in de gedaente eener jaghtnimph’. Haar kostbare  
sieraden en haar centrale plaats in de voorstelling 
duiden er echter op dat zij een belangrijkere rol  
vervulde. Gezien het fruit op haar schoot en de tros 
druiven in haar rechterhand, is het aannemelijker  
dat zij ‘Ceres’ voorstelt, de Romeinse godin van de 
landbouw en vruchtbaarheid.

Links naast Charlotte is een tweede hond afgebeeld, 
met op zijn halsband een spiegelmonogram waarin  
de voorletters ‘H’ en ‘A’ van (Frederik) Hendrik en 
Amalia zichtbaar zijn. Ook staat een ‘S’ met een streep 
erdoor op de halsband. Dit is een ‘gesloten ‘S’ ofwel 
een ‘S fermé’, een symbool van de ‘fermesse’ (oud
Frans voor fermeté, standvastigheid). Dit is een deugd 
waarmee Frederik Hendrik en Amalia zich graag 
identificeerden. Rechtsonder, boven de rug van de 
jachthond, is het schilderij gesigneerd en gedateerd: 
‘GHonthorst . fe . 1633’.

HUIS HONSELAARSDIJK

Bij de aankoop van een kunstwerk kan de herkomst
geschiedenis soms net zo belangrijk zijn als de  

voorstelling en de maker. Van Honthorst kreeg de  
opdracht voor dit schilderij waarschijnlijk van Amalia 
of Frederik Hendrik zelf, ter gelegenheid van het  
bezoek van hun nicht in 1632. Kort na de oplevering 
werd een tweede portret besteld, vermoedelijk door 
Charlotte. Dit tweede exemplaar betreft een ongesig
neerde kopie, vervaardigd door het atelier van Van 
Honthorst. In het verleden is de herkomst van deze 
vrijwel identieke schilderijen vaak door elkaar gehaald. 
Met het opduiken van het origineel op de TEFAF in 
2015, is een einde gekomen aan deze verwarring.

Het originele, door Van Honthorst gesigneerde 
dubbelportret kreeg na voltooiing een plaats in Huis 
Honselaarsdijk, het jachtslot van Frederik Hendrik en 
Amalia bij Den Haag. Hun kleinzoon koningstadhou
der Willem III erfde Honselaarsdijk en de inboedel, 
waaronder dit schilderij. Het doek hing in de audiën
tiekamer van zijn echtgenote koningin Mary II, waar 
zij haar gasten ontving. Hieruit valt te concluderen 
dat zij veel waarde hechtte aan dit schilderij. Na de 
dood van Willem III in 1702 is het huis overgegaan  
in handen van het Pruisische vorstenhuis. De koning 
Frederik de Grote verkocht in 1754 Huis Honselaars
dijk en de nog aanwezige inboedel, inclusief het schil
derij, aan Anna van Hannover, weduwe van stadhouder 
Willem IV. Bij de inval van het Franse leger in 1795 
verdween het schilderij uit de stadhouderlijke verza
melingen en raakte het lange tijd uit beeld. In 1951 
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GESTEUND VANUIT HET BEATRIJS DE ROOY FONDS

Een formidabel slotakkoord

Voor deze aanwinst is voor 
de laatste maal geput uit 
het Beatrijs de Rooy Fonds, 
ingesteld na het overlijden 
van de kunsthistorica 
Beatrijs Brenninkmeyer- 
de Rooy (1942-1993). Met  
dit fonds zijn aankopen  
gesteund die haar passies 
reflecteren: bloemstillevens 
en het Huis Oranje-Nassau. 
Eerder werd bijgedragen 
aan een kabinet van Amalia 
van Solms en 18de-eeuwse 
speeldozen uit Oranjebezit 
voor het Rijksmuseum 
Amsterdam. Paleis Het Loo 
kon drie aankopen doen 

met steun vanuit dit fonds: 
een bloemstuk van Jan 
Davidsz. de Heem met het 
opschrift Vivat Oraenge,  
een portret van De drie 
oudste kinderen van 
Frederik Hendrik en Amalia 
van Solms door Gerard van 
Honthorst en een verguld 
zilveren kom en presenteer-
schaal met het wapen dat 
Willem III van 1677 tot  
1688 voerde. Liesbeth van 
Boven, die het woord voert 
namens het fonds, over  
het nu gesteunde werk:  
‘Ik denk dat Beatrijs deze 
aankoop heel leuk had  

gevonden. In de laatste 
jaren van haar leven heeft 
ze aan een onderzoek over 
de Oranjezaal gewerkt, die 
gedecoreerd is in opdracht 
van Amalia van Solms en 
waaraan ook Van Honthorst 
heeft gewerkt, dus er zijn 
veel raakvlakken met dit 
schilderij.’ En daarmee 
vormt dit dubbelportret 
een formidabel slotakkoord 
van de reeks kunstwerken 
die met steun van het 
Beatrijs de Rooy Fonds kon-
den worden aangekocht.
 

De drie oudste kinderen van  
Frederik Hendrik en Amalia van Solms 
Gerard van Honthorst
1629. Olieverf op doek, 102,9 x 124,5 cm
PALEIS HET LOO, APELDOORN

Detail met de signatuur 
van de schilder

Detail met de halsband 
van de hond links



werd het geveild bij Christie’s in Londen, om vervol
gens in particulier bezit weer uit het zicht te raken. 
Dat het schilderij onlangs na al die jaren weer boven 
water kwam, was dus een ware verrassing en een  
geweldige kans voor Paleis Het Loo.

Nu Paleis Het Loo erin geslaagd is het schilderij te 
verwerven, komt het terecht in een passende omgeving. 
Het Loo werd gebouwd in opdracht van Willem III  
en Mary II en was een geliefd zomerverblijf van het 
echtpaar. Veel historische vertrekken in het museum 
zijn aan deze stichters van het paleis gewijd. Het  
dubbelportret heeft inmiddels een prachtige plaats 
gekregen in de ‘Bedkamer’ van koningin Mary II.  
In deze ruimte ontving zij haar gasten, net zoals dat 
ook in haar audiëntiekamer op Honselaarsdijk ge
beurde. Door de plaatsing van het schilderij in deze 
kamer kunnen bezoekers van Paleis Het Loo het in 
een soortgelijke setting bewonderen als Willem III, 
Mary II en hun gasten dat in de 17de eeuw deden.

Het meesterwerk van Gerard van Honthorst is een 
betekenisvolle toevoeging aan de collectie van Paleis 
Het Loo, waar veel aandacht is voor portretten van 
leden van het Huis OranjeNassau. Amalia van Solms, 
de grootmoeder van de koningstadhouder, was een 
belangrijke stammoeder van de Oranjes. Mede dank
zij de Vereniging Rembrandt konden de afgelopen 
decennia al diverse schilderijen uit de verzameling 
van Amalia voor Paleis Het Loo worden aangekocht, 
waaronder ook een allegorisch schilderij met haar drie 
oudste kinderen en een portret van haar driejarige 
kleinzoon Willem III. Dankzij deze schilderijen krijgen 
bezoekers een indruk van de allure waarmee Amalia 
en Frederik Hendrik zichzelf en leden van hun familie 
lieten afbeelden en van de waarde die hun nakome
lingen hechtten aan portretten van hun voorouders 
door ze op prominente plekken in hun paleizen te  
tonens

Katja Boertjes en Hanna Klarenbeek

Conservatoren Paleis Het Loo

Bronnen

S.W.A. Drossaers en Th. 
H. Lunsingh Scheurleer, 
Inventarissen van de 
inboedels in de verblij-
ven van de Oranjes en 

daarmee gelijk te stellen 
stukken 1567-1795, dl. II, 
’s-Gravenhage 1974,  
pp. 512-513, nr. 216

J. Richard Judson en 
R.E.O. Ekkart, Gerrit 

van Honthorst 1592-
1656, Doornspijk 1999, 
nr. 297, pp. 235-236

Catalogus TEFAF,  
Maastricht 2015,  
p. 166

Detail met het portret van Amalia van Solms



  
   

De Wilde besefte al vroeg dat 
Barnett Newman een van de belang-
rijkste kunstenaars van zijn tijd was 
en had daarom al The Gate (1954) en 
Who’s Afraid of Red, Yellow and 
Blue III (1967-68) voor de collectie 
van het Stedelijk gekocht. Met het 
vroege werk Cathedra zou Newman 
optimaal vertegenwoordigd zijn, wist 
hij. Het doek bevond zich nog in het 
bezit van de kunstenaar, die altijd 
had geweigerd er afstand van te doen. 
De Wilde zal dan ook een kleine 
vreugdedans hebben gemaakt toen 
Newman in 1970 liet weten dat hij 

bereid was tot verkoop. De kunste-
naar gunde het schilderij aan het 
Stedelijk Museum, niet alleen van-
wege zijn relatie met De Wilde, maar 
ook omdat hij wist dat het in Amster -
dam goed op zijn plaats zou zijn.

Door het overlijden van Newman 
en de jarenlange successieprocedure 
die daarop volgde, konden de onder-
handelingen pas in 1974 van start 
gaan. De prijzen voor moderne kunst 
en in het bijzonder voor het werk 
van Newman waren in de tussenlig-
gende jaren echter explosief gestegen. 
Hoewel de vraagprijs van de weduwe 
van de kunstenaar relatief laag was, 
had het Stedelijk Museum hulp 
nodig bij de financiering. Die kwam 
er, en zo kon Cathedra met bijdragen 
van de Vereniging Rembrandt, de 
Theo van Gogh Stichting en een  
particulier naar Amsterdam komen.

‘Dit werk hoort absoluut in onze 
top 10’, zegt Bart Rutten, Hoofd 
Collecties van het Stedelijk Museum. 

‘Cathedra is een ongelooflijk vernieu-
wend werk, als je dat vergelijkt met 
wat er verder werd gemaakt in 1951. 
Het is een schilderij met heel veel 
dieptewerking, waar ontzettend veel 
aan te ontdekken is.’ Dankzij deze en 
andere aankopen kan het Stedelijk nu 
bogen op een uitstekende collectie 
abstract expressionisme. Rutten: 
‘Wat opvalt is dat er in de tijd dat  
de Amerikanen werden gekocht  
heel precies verzameld is. Newman, 
De Kooning, maar ook Lichtenstein… 
we hebben van al die kunstenaars 
superrelevant werk.’ Ook wat de 
prijs betreft – het Stedelijk Museum 
betaalde 875.000 gulden – is het  
museum spekkoper, vindt Rutten. 
‘Een paar jaar geleden bracht een 
veel minder belangrijk stuk dan 
Cathedra op een veiling 43,8 miljoen 
dollar op, dus gekscherend zou je 
over de waarde van onze Newman 
kunnen zeggen dat je daar twee 
Rembrandts voor kunt kopen.’s

VAN ONS ALLEMAAL SINDS 1975

Cathedra
Barnett Newman
1951. Olieverf en  
acrylverf (magna) op 
doek, 243 cm x 543 cm
STEDELIJK MUSEUM 

AMSTERDAM

c/o Pictoright 
Amtserdam 2016

Barnett Newmans monumentale Cathedra uit 
1951 behoort tot de onverbiddelijke hoogtepun-
ten in de verzameling van Stedelijk Museum 
Amsterdam. Het is alweer veertig jaar geleden 
dat directeur Edy de Wilde dit schilderij met 
steun van de Vereniging Rembrandt aan de  
collectie wist toe te voegen. Net op tijd, weten 
we nu, want kort daarna zou het werk van 
Newman onbetaalbaar worden.

CATHEDRA   BARNETT NEWMAN
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 Soms moet een museum snel reageren bij moge
lijke aankopen, maar vaak ook is er geduld nodig, 
veel geduld. Er zijn kunstwerken die zo vanzelf

sprekend in een bepaald museum thuishoren, dat ze 
er vroeg of laat wel terechtkomen. Maar hoe laat je als 
museum zien dat een schilderij uitstekend aansluit bij 
de collectie en dat het een belangrijk stuk is voor het 
museum? Een goede manier om een band op te bouwen 
met de particuliere eigenaar is het kunstwerk aanvragen 
voor een tentoonstelling. Dat is het moment waarop je 
interesse toont en kunt laten zien hoezeer het op zijn 
plaats is in het museum. In het geval van het Portret 
van Hendrik Weymans en zijn familie is dat niet één, maar 
zelfs vier keer gebeurd. 

Al in 1956 organiseerde het Dordrechts Museum 
een overzicht van het werk van de gebroeders Van Strij, 
naar aanleiding van het 200ste geboortejaar van Jacob 
van Strij, de jongere broer van Abraham. Het portret 
van de familie Weymans mocht daarin niet ontbreken. 
Toen werd meteen al duidelijk dat het om een sleutel
stuk in het oeuvre van Abraham van Strij gaat. In dit 
informele groepsportret – het enige conversatie of 
‘babbelstuk’ dat de kunstenaar maakte – komen zijn 
kwaliteiten als genreschilder en portrettist samen.

Van Strij heeft geprobeerd zijn opdrachtgevers op 
ongedwongen wijze neer te zetten: Weymans met zijn 
zoon bij het raam, terwijl zij een schilderij dat voor 
hen op een stoel staat bestuderen bij het binnenval
lende daglicht, en zijn vrouw en schoondochter met 
de drie kleinkinderen bij het doorkijkje naar de tuin. 
Dergelijke groepsportretten van familieleden die zich 
met elkaar onderhouden, meestal rond een tafel in een 
interieur, zijn er in Dordrecht slechts weinig gemaakt. 
Een vergelijkbaar werk, het Portret van de familie De 
Bruijn de Neve in een interieur door Pieter Christoffel 
Wonder uit 1813, is enkele jaren geleden met steun van 
de Vereniging Rembrandt verworven.

VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 19DE EEUW

Thuis bij de familie Weymans
Conversatiestuk Abraham van Strij voor het Dordrechts Museum

Op de kop af twee eeuwen geleden portretteerde de Dordtse 
kunstenaar Abraham van Strij zijn stadgenoot Hendrik Weymans 
en zijn familie. Het schilderij is altijd in het bezit van de nazaten van 
de geportretteerden gebleven, maar vormt sinds enkele maanden 
een van de hoogtepunten in de Van Strij-zaal van het Dordrechts 
Museum. Het is een goed voorbeeld van een werk dat het museum 
al lang in zijn vizier had en dat nergens anders zo mooi past als  
in Dordrecht. Dat vond de vorige eigenaar uiteindelijk ook.

Portret van Hendrik Weymans en zijn familie
Abraham van Strij 
1816. Olieverf op paneel, 70,5 x 85 cm
Bijdrage: € 40.000 waarvan € 20.000 uit het Willem en 
Mary Reus-de Lange Fonds. 
DORDRECHTS MUSEUM

Het Portret van Hendrik Weymans en zijn familie door Abraham 
van Strij is aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt, 
mede dankzij haar Willem en Mary Reus-de Lange Fonds.

Jurk van Maria
Catharina Meertens
DORDRECHTS MUSEUM
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DORDTS ACCENT

Na de tentoonstelling in 1956 was het schilderij nog 
drie keer te gast in het Dordrechts Museum. In 1986 
werd het getoond op Tussen zonnegoud en kaarslicht. 
Dordtse meesters 1780-1840. In de bijbehorende catalo
gus werd benadrukt dat de voorgestelde Hendrik 
Weymans niet alleen kunstliefhebber was, maar ook 
directeur van ‘Teekengenootschap Pictura’, waarvan 
Abraham van Strij een van de oprichters was. Het  
familieportret is dus om meerdere redenen belangrijk, 
zowel als bijzonder werk in het oeuvre van de kunste
naar als vanwege de relatie met het artistieke milieu 
in het Dordrecht van die tijd.

In 2000, toen de tijd rijp was voor een groot overzicht 
van schilderijen en tekeningen van de gebroeders Van 
Strij, was het portret van de familie Weymans natuur
lijk opnieuw van de partij. Deze tentoonstelling 
vormde bij uitstek een gelegenheid om de balans op 
te maken: welke werken van Abraham van Strij heeft 
het museum zelf, welke leemtes zijn er en wat bevindt 
zich nog in particulier bezit? Het moge duidelijk zijn 
dat het Portret van Hendrik Weymans en zijn familie hoog 
op het verlanglijstje bleef staan. 

En in 2013 was het zelfs voor de vierde keer te zien 
in het Dordrechts Museum. Op de tentoonstelling  
De kunst van het opvoeden werd aangetoond dat met het 

Thuis bij de familie Weymans
Conversatiestuk Abraham van Strij voor het Dordrechts Museum
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portret van de familie Weymans ook een Dordts accent 
gegeven kon worden aan een thema dat veel breder 
van opzet was. Vanaf dat moment is er intensiever 
contact geweest met de eigenaar van het schilderij en 
werd aankoop een steeds reëlere mogelijkheid. 

EEN LANDSCHAP VAN BROER JACOB 

Voor zover de verschillende tentoonstellingen niet al 
bewezen hoe belangrijk het familieportret is in het 
oeuvre van de kunstenaar en hoe mooi het aansluit bij 
de collectie, in het Dordrechts Museum bleken zich 
ook nog eens tal van stukken te bevinden die met de 
familie Weymans te maken hebben. Zo is het jongste 
kind op het schilderij, Hendrika Catharina, in 1839 
getrouwd met een neef van de gebroeders Van Strij, 
de amateurschilder Simon van Brakel, van wie het 
museum verschillende schilderijen en tekeningen bezit. 
Via deze lijn is het familieportret vererfd. En niet alleen 
het schilderij: ook de gele jurk waarin schoondochter 
Maria Catharina Meertens is afgebeeld en een kunstig 
gemaakt huwelijkskaartje van Hendrik Weymans en 
Elisabeth Logger uit 1788 waren in de familie bewaard 
gebleven. Zowel de japon als het kaartje zijn nu met 
het portret in de collectie gekomen en geven de ge
schiedenis van deze Dordtse familie extra kleur.

Je zou zelfs kunnen zeggen dat er ook nog een 
Jacob van Strij op de koop toe werd verkregen.  
In het familieportret hangt immers een landschap  

aan de muur dat sterk aan diens werk doet denken. 
Inderdaad blijkt Hendrik Weymans ook van hem een 
schilderij in bezit te hebben gehad. Weymans organi
seerde in 1819 samen met Abraham van Strij een ten
toonstelling van eigentijdse meesters uit Dordrecht 
en zond daarbij ‘Een groep Schapen en Runderen in 
een Hollandsch Landschap’ van Jacob van Strij in. 
Die beschrijving komt goed overeen met het weerge
geven werk. Misschien heeft Abraham het landschap 
van Jacob met opzet zo’n prominente plek gegeven, 
als eerbetoon aan zijn broer die in het jaar ervoor  
 was overledens

 
Sander Paarlberg

Conservator oude kunst

Portret van de familie 
De Bruijn de Neve 
Pieter Christoffel Wonder
ca. 1813. Olieverf op  
paneel, 61,7 x 75 cm 
HUIS VAN GIJN, DORDRECHT 

Huwelijkskaartje van 
Hendrik Weymans en 
Elisabeth Logger
DORDRECHTS MUSEUM

L i te ratuur

A. Staring, De Hollanders thuis.  
Gezelschapstukken uit drie eeuwen, 
Den Haag 1956

J. Erkelens e.a., Tussen zonnegoud en 
kaarslicht. Dordtse meesters 1780-
1840, tent. cat. Dordrecht  
(Dordrechts Museum) 1986

Ch. Dumas (red.), In helder licht.  
Abraham en Jacob van Strij.  
Hollandse meesters van landschap 
en interieur omstreeks 1800, tent. 
cat. Dordrecht (Dordrechts  
Museum) 2000
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OGENBLIK

Foto: A
rjan Bronkhorst

In de tentoonstelling van het 
werk van Isa Genzken in het 
Stedelijk Museum in Amster dam 
was een kunstwerk te zien dat 
voor mij veel heeft betekend. 
Het is een lijst op poten. Waar 
je hem ook neerzet, altijd wordt 
door het kunstwerk een stuk 
van de werkelijkheid ingelijst. 
Ik zag de lijst voor het eerst in 
het park Middelheim bij 
Antwerpen. Hij stond voor een 
weefsel van bebladerde takken 
van een reusach tige rhododen-
dron. Niet eerder had ik mij  
zo sterk gerealiseerd, wat  
landschapskunst met de natuur 
doet: inlijsten. 

Dankzij Isa Genzken ging ik erover  
nadenken wat dat inlijsten eigenlijk  
betekent, wat het effect is van haar in-
greep op mijn kijk op de natuur. Nieuwe 
vragen doen zich voor. Bijvoorbeeld: 
wat is de moeite waard om uit zo’n 
venster te zien? Of: hoe vlak wordt de 
natuur als je die inlijst en hoe suggereer 
je toch ruimte binnen de lijst? De 
kunst historicus in mij wil natuurlijk ook 
weten wanneer het inlijsten van de  
natuur is begonnen. Met alle vragen 
die het werk van Isa Genzken bij mij 
opriep, heb ik mij toen opnieuw ver-
diept in de literatuur over landschaps-
schilderkunst. Het resultaat was een 
collegereeks over dit onderwerp in de 
winter van 2004. En nu zag ik de lijst 
op poten opnieuw. Ditmaal samen met 
andere kijkkaders in een klinisch-witte 
ruimte van het Stedelijk. De lijst was 
nu deel gaan uitmaken van een uitstal-
ling van blikbeperkende hulpstukken 
waarvan de vliegtuigraampjes het 

meest tot de verbeelding spraken.  
Mijn eerste reactie was: wat jammer, 
‘mijn’ lijst hoort in de natuur! Die hoort 
niet in een museum.

In 2012 had ik net zo’n ervaring met 
een tentoonstelling van land art in het 
Haus der Kunst in München. Ooit heb-
ben kunstenaars het museum verlaten 
om onze beleving van de natuur door 
hun ingrepen te intensiveren. Dat deed 
indertijd ook Wim Beeren met de ten-
toonstelling Sonsbeek buiten de perken.  
Ik herinnerde mij hoe mijn vriend Wim  
in extase terugkwam uit de woestijn  
van Arizona, waar hij een nacht bij het 
Lightning Field van Walter De Maria 
had doorgebracht. ‘Het museum heeft 
afgedaan’, deelde hij mij bij die gele-
genheid kortaf mee en zelf had hij ook 
besloten zijn heil buiten de muren te 
zoeken. Maar in het Haus der Kunst 
bleek mij toen, dat het museum zelfs 
land art had gemusealiseerd, kunst die 
nu juist was bedoeld om ons uit de 
musea te halen. Ik liep daar rond met 
het gevoel: in deze witte zalen is deze 
kunst zoiets als zingen zonder stem.

Hetzelfde gevoel beving mij bij de  
eerste aanblik van Genzkens omlijsting 
in de context van een witte museum-
zaal met allemaal andere versies van 
‘framing’. Maar geleidelijk aan begon 
ik te begrijpen, dat het haar niet gaat 
om wat je binnen die omlijsting ziet, 
maar in de eerste plaats om de lijst zelf. 
Wat die wel laat zien of niet laat zien, 
of anders laat zien, is aan jou om je dat 
voor te stellen. Het is al jaren in de mode 
om hoog dravend over ‘framing’ te filo-
soferen. Daarom mag ik al blij zijn, dat 
Genzken dat tenminste met concrete 
lijsten doet. Zou dat haar bedoeling 
zijn geweest? Dan kan haar lijst op 
poten inderdaad net zo goed voor een 
rhododendron als in een museumzaal 
staan. Maar land art hoort toch echt  
op het land. Anders moet je er maar 
een andere naam voor bedenkens

Fenster II
Isa Genzken
1993. Staal en epoxyhars, H 395 cm
MIDDELHEIMMUSEUM ANTWERPEN

PROF. DR. H.W. VAN OS

Prijs de Lijst
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VERZAMELGEBIED GESTEUND    PRENTEN EN TEKENINGEN

Het toilet, lezen na het bad
Edgar Degas 
ca. 1877-83. Monotypie in zwart 
op vergépapier, 35.3 x 51.2 cm
Bijdrage: € 150.000
VAN GOGH MUSEUM, 
AMSTERDAM

De monotypie Het toilet, lezen na 
het bad van Edgar Degas is aange-
kocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt, de BankGiro Loterij en 
het Mondriaan Fonds

Erotiek uit het fin de siècle
Een zwarte monotypie van Degas voor het Van Gogh Museum

Bij het horen van de naam Edgar Degas verschijnt er bij bijna 
iedereen wel iets voor zijn of haar geestesoog. Een geschilderd 
landschap bijvoorbeeld, of een poederige pastel met balletdanse-
ressen. Maar in het oeuvre van Degas kunnen ook onverwachte 
vondsten worden gedaan. Zo maakte de kunstenaar intieme, vaak 
expliciet erotische prenten voor zichzelf en ingewijden. De nieuwe 
aanwinst van het Van Gogh Museum, de zwarte monotypie Het toilet, 
is een prachtig voorbeeld uit deze lang verborgen gebleven schat. 
Deze mysterieuze scène van een lezende, naakte vrouw kwam, net 
als de meeste andere monotypieën, pas in 1918 in de openbaarheid 
op de veiling van de atelierboedel van Degas. 



 Edgar Degas (18341917) was niet alleen een  
begenadigd schilder, tekenaar en beeldhouwer, 
maar ook een vooruitstrevende prentmaker,  

die eindeloos experimenteerde met verschillende tech
nieken als de ets en de lithografie. Hij produceerde 
honderden monotypieën die nog altijd zeer gewild 
zijn. Hoewel de term ‘monotypie’ suggereert dat het 
om een plaat gaat die slechts één keer is afgedrukt, 
maakten kunstenaars – onder wie ook Degas – vaak 
een tweede afdruk van dezelfde plaat zonder deze op
nieuw te inkten. Deze bleke tweede drukken worden 
‘fantômes’ genoemd.

Voor Het toilet smeerde hij een vrij grote glasplaat 
in met vette, zwarte drukinkt. Vanuit dit duistere op
pervlak creëerde hij licht en leven, door de inkt van 
het oppervlak weg te halen met zijn vingers, een lapje 
textiel en de achterkant van een penseel. Hij veegde 
en kraste tot de gewelfde vormen van een vrouwelijk 
naakt tevoorschijn kwamen. De vrouw wordt van  
achter belicht door een kleine strook helder daglicht, 
dat door een kier in de gordijnen naar binnen 
stroomt. Vervolgens drukte Degas de voorstelling af 
op een vel papier. En nog een keer, al was de hoeveel
heid inkt op de plaat inmiddels al zo afgenomen dat 
die tweede druk schraal bleef. 

Deze twee monotypieën, de eerste afdruk die het 
Van Gogh Museum nu heeft verworven en de tweede 
bleekdoorschijnende fantôme, zijn de enige overblijf
selen van Degas’ tekening op de plaat. De eerste, 
diepzwarte afdruk is uniek. Deze uniciteit maakt de 
monotypie een vreemde eend in de bijt. Prentkunst 
wordt tenslotte juist gedefinieerd door het feit dat er 
meerdere afdrukken bestaan. Degas zag zijn monoty
pieën dan ook meer als ‘tekeningen van de pers’. 

AANSTOOTGEVEND

In totaal zou Degas een groep van circa dertig  
diepzwarte baadscènes maken van naakte vrouwen,  
teruggetrokken in de eigen intieme wereld van de 
badkamer. De kunstenaar beeldde de prostituees die 
voor hem poseerden af in vrije, vaak ronduit seksuele 
poses. Zo zit de vrouw in Het toilet onderuitgezakt  
op de divan, haar schouders opgetrokken en haar 
benen gespreid. Het voyeuristisch genoegen dat dit 
de beschouwer verschaft, wordt nog versterkt door 
het feit dat de vrouw helemaal opgaat in haar eenzame 
activiteit en zich niet bewust lijkt van de ogen die  
op haar zijn gericht. 

Deze afbeeldingswijze was ronduit subversief voor  
de seksuele én artistieke normen die aan het einde  
van de 19de eeuw in Frankrijk golden. Naakten  
moesten voldoen aan de geïdealiseerde weergave van 
de Académie en in een mythologische of historische  
context worden geplaatst. Degas’ naakt was juist  
verontrustend alledaags en verre van geïdealiseerd 
weergegeven. De verhoudingen van haar lichaam  
lijken niet helemaal te kloppen en ze heeft zelfs iets 
dierlijks of primitiefs. Ook het lezen zou aanstoot
gevend kunnen zijn. Vrouwen lazen weliswaar veel, 
maar werden geacht dat in de salon te doen, gekleed 
in een japon onder het genot van een kopje thee, en 
niet poedelnaakt in een duister vertrek. 

Monotypieën als deze waren niet bepaald geschikt 
om publiekelijk te tonen op tentoonstellingen of om 
te worden afgedrukt in publicaties. Degas verspreidde 
zijn monotypieën doorgaans alleen nadat hij ze had 
opgewerkt met pastel. Vaak waren het de lichtere 
fantômes die deze behandeling kregen. De grove, in 
schaduw gehulde vrouwenfiguren transformeerden 
met het aanbrengen van het gekleurde krijt in meer 
elegante verschijningen die – letterlijk – het daglicht 
beter konden verdragen. De zwarte monotypieën  
werden daarentegen privaat bewonderd, door be
vriende schrijvers, kunstenaars en verzamelaars, die 
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Het toilet, lezen na het bad
Edgar Degas
ca. 1877-83. Monotypie (fantôme) in 
zwart op vergépapier, 35,6 x 51,8 cm
PARTICULIERE COLLECTIE

 
Lichte Zeden

De nieuwe aanwinst is tot en met 19 juni te bewonderen in de kleine maar fijne presentatie 
Prenten_Prostitutie_Privacy in het prentenkabinet van de tentoonstellingsvleugel. Deze 
vindt gelijk tijdig plaats met de grote tentoonstelling Lichte Zeden. In het kabinet wordt  
getoond hoe de 19de-eeuwse prentkunst zich bij uitstek leende voor thema’s als erotiek 
en prostitutie, die kunstenaars als Edgar Degas, Félicien Rops en Henri de Toulouse-
Lautrec zo graag verbeeldden. 

Deze prikkelende prenten, gedrukt in zeer kleine oplages, waren bedoeld voor een  
besloten kring van kunstenaars, uitgevers, handelaren en verzamelaars. Zij behoorden 
meestal tot een decadente subcultuur binnen de Parijse hogere kringen. Erotiek was voor 
hen een natuurlijke uiting van ‘de Franse geest’, zolang deze maar artistiek werd gebracht. 
Werken met een sensuele inhoud konden zo worden weggehouden van moraalridders  
en overheidscensuur. 
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de werken van Degas cadeau kregen. Zij bewaarden 
deze bijzondere prenten in mappen en bekeken ze  
’s avonds, in de afzondering van hun eigen werkkamer. 

MY THISCHE STATUS

Binnen de kunstwereld hebben de zwarte monoty
pieën vanwege hun mysterieuze verschijningsvorm  
en hun zeldzaamheid een haast mythische status.  
Ze bevinden zich dan ook in de meest gerenommeerde 
instellingen wereldwijd, zoals The Art Institute of 
Chicago, de National Gallery of Art in Washington, 
het Metropolitan Museum of Art in New York en het 
Musée d’Orsay in Parijs. Nu mag ook het Van Gogh 
Museum zich in dit rijtje voegen, mede dankzij de  
genereuze steun van de Vereniging Rembrandt.

Onlangs heeft het museum besloten de prenten
collectie, die nu vooral rijk is aan prenten uit het fin 
de siècle, voorzichtig en zorgvuldig te gaan uitbouwen 
met impressionistische grafiek. Vincent van Gogh 
legde de basis voor deze deelcollectie door tijdens zijn 
verblijf in Parijs samen met zijn broer Theo prenten  

te verwerven van kunstenaars als Camille Pissarro en 
Edouard Manet. Hoewel Van Gogh de monotypieën 
nooit gezien zal hebben, bewonderde hij in het bij
zonder de naakten van Degas en liet hij zich er zelfs 
door inspireren toen hij in Parijs zelf drie gedurfde 
moderne naakten schilderde.

Deze nieuwe aanwinst, een uitgesproken modern 
werk in een experimentele techniek, vormt een interes
sante aanvulling op deze deelverzameling. Niet alleen 
is het een meesterlijke studie van schaduwwerking op 
het vrouwelijk lichaam, maar het is ook een persoon
lijk werk, dat getuigt van een intieme dialoog tussen 
een mannelijke kunstenaar en zijn vrouwelijke model. 
Het laat een minder bekend deel zien van het rijke 
oeuvre van een kunstenaar die ons tot de dag van 
vandaag blijft verwonderen en prikkelens 

Fleur Roos Rosa de Carvalho

Conservator prenten en tekeningen

Met dank aan Laura Prins, voormalig assistent-conservator  

van het Van Gogh Museum

Vrouw in bad
Edgar Degas
ca. 1883-85. Monotypie,  
opgewerkt met pastel,  
20 x 42,9 cm
MUSÉE D’ORSAY, PARIJS

Vrouw in bad
Edgar Degas
ca. 1880-85. Monotypie  
in zwart op vergépapier,  
20 x 42,9 cm
PARTICULIERE COLLECTIE  
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In 1970 had het bestuur alle reden om 
tevreden terug te kijken, want de 
Vereniging Rembrandt had een paar  
bijzonder mooie jaren achter de rug. 
Jaren waarin opvallende aankopen  
waren gedaan, waaronder het lachende 
jongetje door Hals voor het Mauritshuis, 
het grote knipsel van Matisse voor het 
Stedelijk en een Mondriaan voor het 
Gemeentemuseum Den Haag. Spijtig 
genoeg betaalden deze successen zich 
niet uit in een grote naamsbekendheid. 
Bestuurslid mevrouw G. van Tilborg-Stol 
pleitte er tijdens de vergadering van  
16 november voor dat er meer aandacht 
voor publiciteit zou komen, omdat de 
Vereniging nog altijd vrij weinig bekend 
was. En waarom was er eigenlijk nergens 
een adres of een telefoonnummer te  
vinden? 

Dat kon de secretaris, die de zaken  
van de Vereniging kennelijk ten dele 
vanaf zijn advocatenkantoor afwikkelde, 
wel uitleggen: het zou alleen maar tot 
verwarring leiden als mensen die de 
Vereniging Rembrandt dachten te bellen 
ineens ‘Kantoor Mr. Van Doorne’ kregen 
te horen. En er een eigen bureau op na 
houden, dat was jammer van het geld.  
Er ontspon zich een discussie over de 
wenselijkheid van het inschakelen van 
vrijwilligers om de telefoon voor de 
Vereniging Rembrandt aan te nemen, 
maar dit voorstel kreeg geen bijval.  
En zo bleven folders in de grote musea 
lange tijd de belangrijkste manier om 
leden te werven. 

Andere tijden! Geld aan advertenties  
uitgeven doet de Vereniging nog altijd 
niet, maar het telefoonnummer kwam er, 
net als een bureau. En niet in de laatste 
plaats de website, waar geïnteresseerden 
met een paar muisklikken kunnen kennis-
maken met de Vereniging Rembrandt en 

haar doelstellingen. Mede door de  
inspanningen die de Vereniging doet  
om haar naamsbekendheid te vergroten, 
en geholpen door het enthousiasme  
van haar leden, is het ledental van een 
kleine vierduizend in 1970 toegenomen  
tot ruim 13.000 in 2016s

Een eigen telefoonnummer

UIT HET ARCHIEF VAN DE VERENIGING REMBRANDT

Notulen vergadering 
bestuur van de 
Vereniging Rembrandt, 
16 november 1970

Op 23 december 2014 verscheen een 
groot artikel in NRC Handelsblad over 
de Vereniging Rembrandt als ‘het best 
bewaarde geheim van het land’. De 
Vereniging verdient een grotere bekend-
heid, was de teneur. Toch is zij tegen-
woordig heel wat makkelijker te vinden 
dan in pakweg 1970, toen aspirant-leden 
haar nog tevergeefs in het telefoonboek 
zochten.
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In het spoor van Vincent
Een experimentele Mankes voor Museum Belvédère

Gedurende een korte periode experimen-
teerde de jonge Jan Mankes onder invloed 
van het werk van Vincent van Gogh met  
een grovere penseelvoering. Al snel besloot 
hij echter terug te keren naar de dunne en 
glad geschilderde werken die hij vóór die 
tijd maakte. ‘Ieder vogeltje zingt op zijn 

manier’, schreef hij zelf over deze omme-
keer, en ‘Vincent navolgen en geen Vincent 
van geest zijn (’t is misschien niemand toe 
te wenschen) is onzinnig of misdadig.’ 
Onlangs kon een werk uit deze bijzondere 
periode voor Museum Belvédère worden 
aangekocht.
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 Met de verwerving van  
vier schilderijen van Jan 
Mankes was 2015 voor 

Museum Belvédère al buitenge
woon succesvol. Onverwacht kon 
nog een vijfde aanwinst worden 
bijgeschreven dankzij de snelle  
besluitvorming van de Ottema
Kingma Stichting en de Vereniging 
Rembrandt: Slootje met overhangende 
dopheide.1 Het werk van Mankes  
is goed vertegenwoordigd in 
Nederlandse musea, maar beide 
instellingen waren van oordeel dat 
het schilderij een wezenlijke aan
vulling betekende op de Collectie 
Nederland. Het onderscheidt zich 
in meerdere opzichten van andere 
werken in Mankes’ oeuvre. Niet 
alleen is de schijnbaar willekeurige 
beelduitsnede ongewoon voor 
hem, ook de techniek met relatief 
losse schildertoetsen wijkt af.

Mankes staat vooral bekend  
om zijn dun en glad geschilderde 
werken, waarin de penseelvoering 
zich nauwelijks laat traceren. In de 
loop van 1913 begint hij daarnaast 
de mogelijkheden te verkennen 
van een meer geprononceerde 
penseelstreek, waarbij hij zich  
liet inspireren door het werk van 
Vincent van Gogh. Zijn bewonde
ring voor deze kunstenaar komt 
vooral tot uitdrukking in het  
schilderij Geitje bij bloeiende boom, 
waarin de bloeiende pruimenboom 
onmiddellijk naar Van Gogh  
verwijst. In zijn sporadische  
experimenten met een smeuïger 
verftoets blijft hij overigens zijn 
uitgangspunten trouw, want zijn 
volle concentratie gaat ook in deze 
werken uit naar vorm en tekening.

Wat in deze schilderijen, maar 
vooral in Slootje met overhangende 
dopheide opvalt, is dat er weliswaar 
sprake is van een geprononceerde 

verfhuid, maar dat de verfsporen 
niet uit de vrije hand zijn getrok
ken. In het slootje met heide is 
elke veeg en elke toets met grote 
zorgvuldigheid opgebracht, zich 
voegend naar de identiteit van de 
verschillende onderdelen van de 
voorstelling – van boven naar be
neden: de dopheide, de zanderige 
slootkant, het spiegelende waterop
pervlak en het donkere slootwater. 
De verf van de met dunne penselen 
opgebrachte heldergroene heide
takjes en rode en witte bloesem 
lijkt als een netwerk van draden  
en stippen over de ondergrond  
gespannen, wat bijdraagt aan de 
dieptewerking van de donkere 
partijen daaronder. 

Mankes’ experimenten met een 
grovere penseelvoering zouden 
beperkt blijven tot enkele schilde
rijen uit een periode van amper 
een jaar (191314). In een brief aan 
zijn mecenas Aloysius Pauwels, 
waarin hij uitgebreid refereert aan 
Van Gogh, schrijft hij: ‘Nu vind ik 
mezelf het beste thuis (helaas of 
gelukkig) in een uiterste verfijning 
van kleur en vorm, altijd nog  
(al wil ik soms anders) komt het 
daarop neer; dat te geven voel ik 
als het grootste behagen. Nu is  
’t mogelijk dat dat voor mìj het 
hoogste zal blijven, niet erg; ieder 
vogeltje zingt op zijn manier. Iets 
te geven zoo men het niet voelt is 
onzin, Vincent navolgen en geen 
Vincent van geest zijn (’t is mis
schien niemand toe te wenschen) 
is onzinnig of misdadig’.2

Ook in de schilderijen waarin 
Mankes een lossere toets gebruikt, 
heerst die geconcentreerde aan
dacht voor de dingen en hun  
verschijning. Maar ze missen toch 
ook de fijngevoelige tekening 
(vorm) en de rijke kleurengloed 

die zijn werken doorgaans hun 
etherische en mystieke karakter 
verlenen. Het kan verklaren 
waarom Mankes het heeft gelaten 
bij kortstondig uitproberen.  
Dat neemt niet weg dat Slootje  
met overhangende dopheide tot de 
hoogtepunten van zijn oeuvre  
gerekend mag wordens 

Han Steenbruggen

Directeur-conservator

Geitje bij bloeiende boom
Jan Mankes
1913-14. Olieverf op doek,  
15 x 10 cm
PARTICULIERE COLLECTIE

Noten

1. A. Ottevanger e.a.,  
Jan Mankes 1889-1920,  
Zwolle 2007, p. 196.

2. J. de Lange, Jan Mankes.  
Een kunstenaarsleven in  
brieven, 1910-1920,  
Den Haag 2013, p. 385.

Slootje met overhangende dopheide
Jan Mankes
1914. Olieverf op doek, 24,3 x 30,3 cm
Bijdrage: € 70.000, waarvan € 50.000 uit het BankGiro Loterij Aankoopfonds 
en € 20.000 uit het Themafonds Moderne en Hedendaagse Kunst
MUSEUM BELVEDERE, HEERENVEEN / OTTEMA-KINGMA STICHTING

Slootje met overhangende dopheide van Jan Mankes is aangekocht met steun van 
de Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar BankGiro Loterij Aankoopfonds, haar 
Themafonds Moderne en Hedendaagse Kunst en de Ottema-Kingma Stichting.
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 Giacomo Balla (18711958) heeft al enige faam 
opgebouwd als neoimpressionistisch schilder, 
als hij zich in 1913 abrupt bekeert tot het  

futurisme. Onder het motto ‘Balla is dood’ doet hij  
al zijn ‘oude’ schilderijen in de verkoop. Vanaf dat 
moment ontwikkelt hij niet alleen een geheel nieuwe, 
futuristische schilderkunst, ook in de vormgeving van 
het dagelijks leven moet afgerekend worden met de 
traditie. Evenmin als zijn directe collega’s gehinderd 
door bescheidenheid, maakt hij in 1915 zijn ambities 
wereldkundig door de publicatie van een utopisch 
manifest, Ricostruzione futurista dell’universo.

In onvervalste futuristische retoriek uit hij zijn  
verontwaardiging over zogenaamde intellectuelen die 
nog steeds in ‘onhygiënische huizen’ in rococo of 
quasiLouis XIVstijl wonen en zich vergapen aan de
coraties uit de tijd van ‘jonkvrouwen en troubadours’. 
‘Het is de omgeving, die de mens vormt. In plaats  
van de verstofte ruimtes waarin je het knagen van 
houtwormen hoort en die uitsluitend uitnodigen tot 
gezapigheid en luiheid, zullen we levendige ruimtes 
ontwerpen, vol licht en kleur, met vormen die een  
uitdrukking zijn van de intensiteit, de rationaliteit en 
de dynamiek van het moderne leven.’1

Balla begint bij zijn eigen universum: in Casa Balla, 
zijn huis en atelier aan de Via Porpora in Rome, is alles 
zelfgemaakt: tafels, stoelen, banken, scheidingswanden, 
asbakken, lampen en kleren. In de loop van de Eerste 
Wereldoorlog gaat Balla, met assistentie van zijn oud
ste dochter Luce, ook futuristische gebruiksvoorwerpen 
voor de verkoop maken. Door zijn radicale bekering 
tot het futurisme is Balla het grootste deel van zijn 

Het Italiaanse futurisme in de vroege 20ste 
eeuw is niet louter een artistieke avant-garde-
beweging, het is een levens houding. 
‘Futuristisch’ staat gelijk aan jong, modern en 
rebels. Alles moet op de schop, niet alleen de 
kunsten, maar de hele samenleving. Giacomo 
Balla maakt serieus werk van de futuristische 
vormgeving van het dagelijks leven en maakt 
een groot aantal ontwerpen en gebruiksvoor-
werpen voor het eigentijdse interieur. Zoals 
het kamer scherm Paravento con linea di velocità,  
nu in het Kröller-Müller.

Giacomo Balla: 
na 100 jaar nog 
altijd modern
Futuristische kern in het 
Kröller-Müller Museum versterkt

VERZAMELGEBIED GESTEUND    TOEGEPASTE KUNST



klanten uit de Romeinse high society kwijtgeraakt.  
Er is nog maar een kleine kring van progressieven uit 
de adel en de bourgeoisie bij wie belangstelling bestaat 
voor zijn experimenten. Vanaf 1918 zet hij zelfs een 
kleine productiefirma op van keramiek, kleding en 
andere futuristische objecten, waarmee hij enigszins in 
zijn levensonderhoud kan voorzien. In het tijdschrift 
Roma Futurista verschijnen vanaf 1919 advertenties die 
de lezers uitnodigen om La Casa Futurista di Balla te 
bezoeken.

DYNAMISCHE SENSATIE

Een centraal begrip in de futuristische vormentaal is 
‘dynamische sensatie’. De precieze uitwerking hiervan 
blijft vaag, maar duidelijk is in elk geval dat alles wat 
statisch is overboord gegooid moet worden. Futuris
tische kunstenaars willen de eigentijdse dynamiek, de 

33  VERENIGING REMBRANDT  VOORJAAR 2016

Paravento con linea di velocità
Giacomo Balla
1916-17. Olieverf op vier doeken in door de kunstenaar 
beschilderde lijsten, 151 x 126 cm
Bijdrage: € 252.542 waarvan € 30.000 uit het Maljers-de 
Jongh Fonds
KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM, OTTERLO

Het kamerscherm Paravento con linea di velocità van Giacomo Balla 
is aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt (mede 
dankzij haar Maljers-de Jongh Fonds) en de BankGiro Loterij.

Waarom gesteund?
Het Kröller-Müller Museum zet 
zich in voor de uitbreiding en ver-
sterking van zijn collectie met een 
futuristische kern. Helene Kröller-
Müller heeft indertijd expliciet  
geschreven dat ze het belang van 
het futurisme voor de ontwikkeling 
van de moderne kunst heeft  
onderschat en in zekere zin haar 
spijt betuigd dat deze stroming in 
haar verzameling niet was verte-
genwoordigd. Tijdens het directo-

raat van Oxenaar zijn twee belang-
rijke werken van Balla en Boccioni 
verworven, maar daarmee kon het 
verhaal van het futurisme maar heel 
fragmentarisch verteld worden.

De betekenis van het futurisme 
voor de ontwikkeling van de  
moderne kunst zou idealiter in de 
verzameling van het Kröller-Müller 
heel goed tot zijn recht komen, 
omdat daar het pointillisme en  
het kubisme, belangrijke inspiratie-
bronnen voor het futurisme, en  
De Stijl, dat deels schatplichtig is 

aan het futurisme, sterk en breed 
vertegenwoordigd zijn. Recent 
heeft het museum futuristisch werk 
verworven, bijvoorbeeld van 
Huszar, waarmee de relatie met  
De Stijl duidelijker wordt, en een 
tweede werk van Balla, dat onlangs 
met onze steun werd aangekocht. 

Net als de twee schilderijen van 
Balla die zich reeds in de collectie 
van het Kröller-Müller Museum  
bevinden staat in Paravento con 
linea di velocità de weergave van 
beweging (‘snelheidslijnen’)  

centraal, maar dan nog abstracter. 
Het interessante van dit werk is  
dat het niet alleen een schilderij is, 
maar ook onderdeel is van Balla’s 
ontwerpen voor het interieur. Hij 
speelde hierin met de decoratieve 
werking van zijn inventies en dat 
zal hem toen zeker niet in dank  
zijn afgenomen, maar met het 
voortschrijden van de kunst bleek 
dit soort werk een verfrissende en 
geestige visionaire kwaliteit te  
hebben gekregen.



sensatie van snelheid en van continue verandering tot 
uitdrukking brengen. In de praktijk komt dat erop 
neer dat getracht wordt om een bewegend object op 
verschillende momenten in één beeld te vangen.

In de schilderijen die Balla na 1913 maakt, onderzoekt 
hij de weergave van beweging en snelheid aan de hand 
van twee thema’s: de vlucht van zwaluwen en voortsnel
lende automobielen en motoren. In zijn studies van 
zwaluwen zijn de zich herhalende bewegingen van de 
vlucht van de vogels te vergelijken met de opeenvol
ging van afzonderlijke beelden in het destijds nieuwe 
medium van de film. De beweging van gemotoriseerde 
voertuigen in de ruimte geeft hij weer door reeksen zich 
herhalende, ritmische curves en lijnen, zoals in Forme 
rumore di motocicletta in het KröllerMüller Museum, 
dat net als Volo di rondini met steun van de Vereniging 
Rembrandt is aangekocht. De snelheid van de motor
fiets (motocicletta), een sensationele nieuwe uitvinding, 
wordt uitgedrukt in de ronddraaiende beweging van 
de tandwielen en de ketting en in het geheel van cir
kelende lijnen. De witte stervormen, die als metalige 
vonken uit de tandwielen lijken te exploderen, zijn de 
feitelijke forme rumore. Ze staan voor het knallen en 
sputteren van de uitlaat. De gele en groene vlakken 
refereren aan de heuvels aan de stadsrand van Rome, 
die het toneel vormen voor het ritje van de motorfiets.

PARAVENTO CON LINEA DI VELOCITÀ

Het kamerscherm in het KröllerMüller, bestaand uit 
vier aan beide zijden beschilderde doeken, vertegen
woordigt een nieuwe fase in Balla’s weergave van de 
‘dynamische sensatie’, waarin het bewegende object 
zelf niet meer herkenbaar is. In plaats daarvan wor
den beweging en snelheid verbeeld in een abstracte, 
dynamische arabesk, de linea di velocità. 

Het rechterpaneel van het scherm is niet rechttoe
rechtaan vormgegeven, maar heeft een bolvormige 
uitstulping aan de basis die dit deel letterlijk wat ste
viger maakt, het is dan ook hoger dan het linkerdeel. 
De rechtercontour doet denken aan een parfumfles of 
aan een stamnos, de dikbuikige vaas met verticale nek 
die de Grieken gebruikten als mengvat en om voor
raden in te bewaren. Waarschijnlijk heeft Balla, die  
in dezelfde tijd bezig is met de ontwikkeling van zijn 
futuristische keramiek, de Griekse vazen uit Vulci  
gezien in het Etruskisch Museum in de Villa Giulia. 
Hoe dan ook, de bolling is een vondst, die het 
scherm een sterke dynamiek geeft en die de golvende 
contouren van het heuvellandschap, hier in licht en 
donkergroen, voortzet. 

Voor en achterzijde van het werk geven twee fasen 
weer van het passeren van een automobiel. Aan de 
voorkant komt het voertuig eraan: de directe sensatie 
voor oog en oor wordt weergegeven in de scherpe,  
fel roze en rode lijnen die het landschap en de intens 
blauwe lucht doorsnijden. Aan de achterkant is het 
evenement voorbij. De linea di velocità splitst op, wordt 
zachter van kleur en belijning en vervliegt in de ruimte. 
Het geluid sterft weg. De rust keert weer.

Paravento con linea di velocità staat voor alles wat 
Giacomo Balla voorheeft met zijn futuristische recon
structie van het universum, waarin duisternis en stoffig
heid worden weggeblazen door licht, kleur, snelheid en 
dynamiek. De sensatie die een passerende automobiel 
in de vroege 20ste eeuw teweegbrengt is nu nog maar 
moeilijk voor te stellen, maar honderd jaar later oogt 
Balla’s ‘shaped canvas’ nog steeds overtuigend moderns

Lisette Pelsers

Directeur Kröller-Müller Museum
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Noot

1. G. Lista, Balla, Catalogo 
generale dell’opera,  
dl.  I, Modena 1982, 
pp. 86-89.

Forme rumore 
di motocicletta
Giacomo Balla
1913-14. Olieverf en 
gouache op papier, 
73 x 101 cm
KRÖLLER-MÜLLER 

MUSEUM, OTTERLO

Volo di rondini
Giacomo Balla
1913. Gouache op 
karton, 49 x 69,5 cm
KRÖLLER-MÜLLER 

MUSEUM, OTTERLO
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Bijna twintig jaar lang werkte Constant onafgebroken aan 
‘zijn’ New Babylon: een voorstel voor een nieuw soort  
samenleving, dat bestaat uit maquettes, tekeningen, grafiek, 
fotocollages, teksten, plattegronden, films en tijdelijke 
‘omgevingen’. Het Gemeentemuseum Den Haag volgde 
dit project indertijd op de voet en heeft in de loop van 
de jaren een groot aantal werken hieruit verworven.  
De twee diorama’s die het museum onlangs aankocht, 
blijken perfecte verbeeldingen van het overkoepelende 
idee achter dit revolutionaire project.

Diorama II
Constant Nieuwenhuys
1962. Hout, bewerkte spiegels, olieverf, 63 x 63,1 x 17,4 cm

Diorama III
Constant Nieuwenhuys
1962. Hout, olieverf, 53,2 x 53,2 x 17,5 cm

Bijdrage: 93.000
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG

De twee diorama’s van Constant zijn aangekocht met steun van de 
Vereniging Rembrandt, het Mondriaan Fonds en mede dankzij de 
goede relatie met de Fondation Constant.

VERZAMELGEBIED GESTEUND    MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST

 Gemeentemuseum Den Haag verwerft twee diorama’s 

 De labyrintische ‘kijkdozen’ van Constant

Diorama II



 In New Babylon werkte Constant Nieuwenhuys 
(19202005) zijn visie op de stad van de toekomst 
uit. Binnen dit project maakte hij drie diorama’s, 

waarvan zich er één al geruime tijd in Frans privébezit 
bevindt. De diorama’s zijn nog het best te beschrijven 
als kijkdozen met daarin abstracte voorstellingen.  
In tegenstelling tot in de maquettes, fotocollages,  
tekeningen en schilderijen is in de diorama’s de archi
tectuur van New Babylon niet direct als zodanig te  
herkennen. Deze bestaat uit een wereldwijd netwerk 
van op palen rustende sectoren waar, onder en boven, 
vormen van transport circuleren. Binnen de open ge
meenschappelijke ruimtes kunnen met verplaatsbare 
wanden, vloeren, trappen, bruggen en ladders  
telkens nieuwe ruimtes en routes worden gebouwd. 
Een architectuur die volledig ten dienste staat van de 
‘New Babyloniër’, een spelende mens (de homo ludens), 

die dankzij volledige automatisering niet meer de 
plichten van werk en huishouden kent, en die een 
zwervend en creatief bestaan leidt. 

Constant zelf zei ooit: ‘Ik ben geen vormgever maar 
een uitdager, ik doe voorstellen’ en ‘New Babylon  
ligt qua vorm niet vast, wel als idee’. Zijn schetsen, 
maquettes en geografische kaarten waren dus slechts 
suggesties. De diorama’s illustreren dit en onderstrepen 
daarmee het feit dat New Babylon in wezen een con
ceptueel kunstwerk is. De houten boxen waarin zich 
achter glas een reliëf opgebouwd uit blokjes aftekent, 
zijn zo ingericht dat er niet één verdwijnpunt bestaat. 
Je kunt je er niet helemaal oriënteren; het is alsof je  
je in een labyrint bevindt. Het is dit gevoel van des
oriëntatie dat je in staat stelt dichtbij de ervaring te 
komen van de New Babyloniër, die zich laat verrassen 
en vormen door dat wat hij op zijn weg tegenkomt. 
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Diorama III



De diorama’s uit 1962 zijn verbonden met een groep 
labyrintische schilderijen (waaronder Ode à l’Odéon 
uit 1969) en tekeningen uit Constants oeuvre. Maar 
meer dan via deze latere werken wordt de beschouwer 
bij het kijken naar de abstracte composities van de  
diorama’s uitgedaagd een eigen voorstelling te maken 
van New Babylon en om – door de spiegels van 
Diorama II – zichzelf daarbinnen te projecteren. In 
die zin komen ze zeer dichtbij de ‘ervaringsruimten’ 
die Constant in de loop van de jaren zestig binnen 
New Babylon begon te maken, zoals het ‘deurenlaby
rint’, dat in 1974 in Gemeentemuseum Den Haag 
stond opgesteld.

TENTOONSTELLINGEN IN DEN HAAG

In Gemeentemuseum Den Haag is altijd belangstel
ling geweest voor Constants visionaire ontwerpen.  
In zowel 1965 als 1974 organiseerde het twee grote 
tentoonstellingen over New Babylon. Met de tweede 
expositie zette Constant een streep onder het project. 
Hans Locher, destijds conservator, later directeur,  
bedacht een unieke regeling waarbij het museum elk 
jaar een aantal werken uit deze groep aankocht en de 
kunstenaar het museum ook enkele werken schonk. 
Eind jaren tachtig stopte deze regeling en kon het 
Gemeentemuseum zich de trotse eigenaar noemen 
van een groot gedeelte van dit project, dat ongeëve
naard is in de naoorlogse kunst.

De wens tot aankoop van de diorama’s kwam naar 
voren tijdens het onderzoek voor de tentoonstelling 
over New Babylon in het Museo Reina Sofia in Madrid 
en het Gemeentemuseum Den Haag. Naast de kunst
historische context van het project en de ‘ervarings

37  VERENIGING REMBRANDT  VOORJAAR 2016

Ode à l’Odéon
Constant
1969. Olieverf en  
lakverf op doek,  
190,7 x 200,2 cm
GEMEENTEMUSEUM  

DEN HAAG

(langdurig bruikleen 
Fondation Constant)

Hangende sector
Constant
1960. Diverse materialen, 
H 74,4, B 130,3, D 98,6 cm
GEMEENTEMUSEUM  

DEN HAAG



ruimten’ die Constant binnen het New Babylonproject 
heeft gemaakt, stond hierin ook de ontwikkeling die 
Constant vanaf zijn Cobratijd doormaakte centraal. 
In de tentoonstelling wilden we laten zien welke in
zichten hij in deze jaren opdeed, en hoe die uiteinde
lijk tot het concept voor New Babylon zouden leiden.

Hierdoor bleek des te meer welke bijzondere rol  
de diorama’s in Constants oeuvre innemen. Ze zijn 
namelijk te beschouwen als een verdere uitwerking 
van het schilderij Compositie met 158 blokjes uit 1953, 
dat in hetzelfde jaar ontstond als zijn Compositie met 
blauwe en witte blokjes, een reliëf uit de collectie van het 
KröllerMüller Museum. Deze twee werken illustre
ren de ideeën over architectuur en urbanisme die hij 
in die tijd vormde, geïnspireerd door de studieboeken 
van zijn vriend, de architect Aldo van Eyck. Het zijn 
abstracte weergaven van plattegronden. Met Van 
Eyck ontwikkelde Constant in dezelfde periode ook 
het ‘spatiaal colorisme’, het idee dat je door middel 
van het gebruik van kleur en licht (ambiance) de  
gemoedstoestand van mensen kunt beïnvloeden.

In het latere New Babylon is de ambiance de speelbal 
van zijn inwoners geworden. Van oorsprong natuurlijke 
fenomenen als dag en nacht zijn een kunstmatige 
keuze die door de New Babyloniërs zelf gemaakt  
kan worden. Zo lijkt Diorama II de ervaring van  
New Babylon bij dag op te wekken, terwijl in het grijs 
zilveren Diorama III de nacht lijkt te zijn ingetreden. 
Het is maar welke gemoedstoestand je wilt opwekken. 
Het ontbreken van vastigheid stelt de nieuwe mens  
in staat steeds opnieuw zijn eigen sferen te kiezen.  
De diorama’s getuigen hiervan en lijken bedoeld de 
New Babyloniër in ieder van ons wakker te kussen. 
New Babyloniërs sta op!

Laura Stamps

Conservator moderne kunst

De tentoonstelling Constant – New Babylon is vanaf  
28 mei te zien in het Gemeentemuseum Den Haag.

Zaaloverzicht 
met Diorama II 
en Diorama III in 
de tentoonstel-
ling Constant, 

New Babylon in 
Museo Nacional 
Centro de Arte 
Reina Sofia in 
Madrid, 2015-16. 
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Kunstvragen 

Maryan van der Schoot-Korsman (81)
Lid van de Vereniging Rembrandt sinds 1967

Wat is uw eerste kennismaking met kunst?
‘Belangstelling voor mooie en bijzondere 
dingen heb ik van mijn moeder meegekre gen. 
Zij verzamelde onder andere antieke tegels 
en had vrienden uit de Bergense school van 
wie ze wel eens wat kocht. Ik ben na de 
middelbare school naar Frankrijk gegaan om 
actrice te worden en heb na mijn terugkeer 
enkele jaren gewerkt in het Stedelijk Museum 
Amsterdam. Met het boek Eeuwige schoonheid 
ben ik begonnen me te verdiepen in de 
kunstgeschiedenis.’

Herinnert u zich nog uw eerste kunstreproductie?
‘Ik had ansichtkaarten op mijn kamer, waaronder een symbolistisch 
meisjeskopje van Jan Toorop. Ook later heb ik zo veel mogelijk 
dingen om me heen verzameld van kunstenaars die ik bewonder.’

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘In de tijd dat ik in Frankrijk op de toneelschool zat, heb ik veel 
decors gezien, onder andere van Nico Wijnberg. Toen ik na  
het overlijden van mijn ouders wat geld had, heb ik bij Pulchri  
in Den Haag een schilderij van Wijnberg gekocht. Het doet mij 
denken aan mijn Franse tijd. Het is een stilleven met lucifers,  
een pakje Gauloises en twee lesbiennes – heel bijzonder in de 
jaren vijftig.’

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Het Gemeentemuseum in Den Haag en het Stedelijk Museum  
en de Hermitage in Amsterdam. Ik bezoek altijd tentoonstel-
lingen en probeer die zoveel mogelijk bij te houden.’

Welke tentoonstelling heeft ooit indruk gemaakt?
‘Ik herinner me Europa 1907 van Willem Sandberg. Die heeft  
erg veel indruk gemaakt, net als La grande parade en recent de 
tentoonstelling over Matisse, ook in het Stedelijk.’

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen 
steunen?
‘Dat is moeilijk te zeggen, maar mijn hart ligt bij de impressionisten 
en de expressionisten. Ik houd vooral van Van Gogh en Matisse.’
 
Welk werk uit uw eigen verzameling zou u graag met  
iedereen willen delen?
‘Het schilderij van Nico Wijnberg legateer ik aan het Museum  
in Zutphen. Ik heb ook Chinees porselein en andere mooie  
dingen, maar niet van het kaliber dat de Vereniging Rembrandt 
altijd steunt!’

38  VERENIGING REMBRANDT  VOORJAAR 2016



IN MEMORIAM

In september 2015 overleed Hendrik Jan van 
Beuningen op 95-jarige leeftijd. Hij was van 1972  
tot 1992 bestuurslid en gedurende een aantal jaren  
tevens vicevoorzitter van de Vereniging Rembrandt.  
In 1983 leidde hij de jubileumcommissie, die de  
activiteiten rond het eeuwfeest organiseerde. 

Gefascineerd door hetgeen in 1940 uit de bodem van  
de verwoeste binnenstad van Rotterdam tevoorschijn 
kwam, begon H.J.E. van Beuningen met het verzamelen 
van dergelijke vondsten. Zijn collectie omvatte uiteinde-
lijk vele duizenden voorwerpen, die een uniek beeld 
geven van de alledaagse woon- en eetcultuur in de 
Nederlanden sedert de middeleeuwen. Aangezien deze 
pre-industriële gebruiksvoorwerpen een boeiende aan-
vulling vormden op de kostbaar uitgevoerde kunstnij-
verheidsobjecten in Museum Boijmans Van Beuningen, 
voegde hij zijn verzameling daaraan als schenking toe. 
Ook was hij de initiator van diverse publicaties op het 
gebied van de middeleeuwse archeologie. Vanwege zijn 
inzet op cultureel gebied ontving Van Beuningen in 1981 
de Zilveren Anjer. In 1991 werd hem bovendien de zilveren 
Museummedaille verleend. Gedurende zijn latere levens-
jaren heeft Van Beuningen zich bezig gehouden met het 
verzamelen en bestuderen van middeleeuwse religieuze 
en profane insignes. Hierover verschenen drie publicaties 
onder de titel Heilig en Profaan, terwijl een vierde deel  
in voorbereiding is.  
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Eind november kwam een einde aan het leven van  
mr. Willem baron van Dedem. Hij werd 86 jaar.  
Meer dan twintig jaar lang zat hij in het bestuur en  
de raad van adviseurs van de Vereniging Rembrandt. 
Vanwege een belangrijke schenking in 2002 werd  
hem het erelidmaatschap toegekend. 

Nadat bij Van Dedem de kiem voor de kunstliefde in de 
jaren vijftig was gelegd op de oude kunst- en antiekbeurs 
in Delft, wist hij binnen enkele decennia met een waar 
kennersoog een indrukwekkende schilderijenverzameling 
op te bouwen van vooral Hollandse en Vlaamse meesters 
uit de 17de eeuw. Sinds 1997 was hij bestuursvoorzitter van 
de TEFAF; ook heeft hij zich door verschillende bestuurslid-
maatschappen langdurig ingezet voor de verrijking van 
museale collecties. Zijn toewijding aan het openbaar kunst-
bezit blijkt ook uit belangrijke schenkingen. In 2002 gaf hij 
vijf schilderijen aan het Mauritshuis, waaronder stillevens 
van Willem Kalf en Pieter Claesz. Het Rijksmuseum 
Amsterdam ontving in 2014 een magnifiek boslandschap 
van Meindert Hobbema. Drie andere stukken reserveerde 
Van Dedem voor de National Gallery in Londen, de stad 
waar hij met zijn echtgenote Ronny woonde. Mensen die 
hem hebben gekend roemen de gastvrijheid waarmee het 
echtpaar Van Dedem belangstellenden ontving: hun huis 
stond open voor iedereen die geïnteresseerd was in de 
verzameling, ongeacht of dat een museumdirecteur  
was of een student voor een doctoraalscriptie.

H.J.E. van Beuningen
(1920-2015)

mr. W. baron van Dedem 
(1929-2015)

Bestuurslid van de Vereniging Rembrandt 
van 1972 tot 1992

Erelid van de Vereniging Rembrandt en bestuurslid  
van 1984 tot 1999

Van Beuningen en Van Dedem hadden hun liefde voor kunst en cultuur niet van een vreemde. De beroemde kunst verzamelaar 
en mecenas D.G. van Beuningen (1877-1955), eveneens erelid van de Vereniging Rembrandt, had broers die respectievelijk 
hun vader en grootvader waren. De Vereniging Rembrandt gedenkt beide overledenen met waardering en dankbaarheid. 
Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar hun echtgenotes en familieleden.

k
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Voor de leden...

VERZA-

SPECIAAL VOOR DE LEDEN VAN DE VERENIGING REMBRANDT:

Exclusieve ontvangst Jheronimus
Bosch – Visioenen van een genie 
Op woensdag 30 maart bent u als lid  
van de Vereniging Rembrandt van 19.00-
21.00 uur uitgenodigd voor een bezoek aan 
de tentoon stelling Jheronimus Bosch – 
Visioenen van een genie (13 februari t/m  
8 mei 2016) in Het Noordbrabants Museum 
in ’s-Hertogenbosch. Maximaal 700 leden 
kunnen deelnemen aan deze exclusieve 
ontvangst. Voor dit bezoek buiten de re-
guliere openingstijden vraagt het museum 
een bijdrage van 10 euro per persoon.

Gezien de verwachte belangstelling worden 
de leden in groepen van 350 personen  
ontvangen. Dit betekent dat u zich kunt 
aanmelden voor 19.00-20.00 uur of voor  

20.00-21.00 uur. Tijdens de ontvangst  
zullen er medewerkers op zaal staan die  
een toelichting kunnen geven op de ten-
toonstelling en er is een gratis bijschriften-
boekje beschikbaar met informatie over  
de individuele werken.

Op het moment van schrijven is de inter-
netlink waarmee u zich kunt aanmelden  
nog niet beschikbaar, maar wij sturen u deze 
graag per e-mail toe. Stuur hiervoor alstublieft 
een e-mail naar ontvangst@verenigingrem-
brandt.nl onder vermelding van ‘Ontvangst 
Jheronimus Bosch’.  

Meer informatie over de tentoonstelling: 
www.hetnoordbrabantsmuseum.nl

 Introducé-ontvangst in het Joods Historisch Museum
In november konden de leden  
met een interesse voor fotografie 
onder begeleiding van conservator 
Bernadette van Woerkom genie-
ten van Freed, de oorlog voorbij, 
een tentoonstelling in het Joods 
Historisch Museum naar aanlei-
ding van de aankoop van een  
serie foto’s van de Russisch-
Amerikaanse fotograaf Leonard 
Freed (1929-2006). De met steun 
van de Vereniging Rembrandt  
verworven foto’s tonen joods 
Amsterdam in de jaren vijftig en 
laten het herstel van het joodse 
leven zien in de eerste decennia 
na de oorlog. De conservator ver-
telde over de persoonlijke verha-
len achter de foto’s, waardoor de 
beelden en de geschiedenis nog 
levendiger werden ervaren. 

NIEUWS VAN DE VERENIGING



In de afgelopen maanden mocht de Vereniging Rembrandt twee 
nieuwe fondsen verwelkomen: het Van der Klaauw Fonds en het 
Fonds voor Klassieke Beeldende Kunst.

Nieuwe Fondsen op Naam  
voor de Vereniging Rembrandt
VAN DER KLAAUW FONDS  
Vorig jaar is het Van der Klaauw Fonds bij de Vereniging Rembrandt  
ingesteld. Doelstelling is het verlenen van een financiële bijdrage aan 
Nederlandse musea en aanverwante instellingen om een jonge afgestu-
deerde restaurator onderzoek te laten verrichten. Dit onderzoek naar de 
materiële staat van kunstwerken op papier of op aanverwante dragers 
dient te resulteren in een tentoonstelling en/of publicatie; tot de op-
dracht kan mede het formuleren van uit het onderzoek voortvloeiende 
conserverings- en restauratiewerkzaamheden behoren. Het Van der 
Klaauw Fonds is ondergebracht bij het Ekkart Fonds van de Vereniging 
Rembrandt.

FONDS VOOR KLASSIEKE BEELDENDE KUNST
Een tweede fonds dat de Vereniging Rembrandt onlangs mocht verwel-
komen, is het Fonds voor Klassieke Beeldende Kunst. Doelstelling is het 
ondersteunen van kunstaankopen van voor 1910, één en ander in de 
ruimste zin des woords en voorts al hetgeen daarmee naar het oordeel 
van de Vereniging Rembrandt verband houdt of daartoe bevorderlijk 
kan zijn. ‘Ik ben in de gelukkige omstandigheid vijf jaar lang een aan-
zienlijk bedrag uitgekeerd te krijgen,’ zegt de oprichter van het nieuwe 
fonds, die graag anoniem wil blijven. ‘Omdat ik altijd met veel belang-
stelling naar beeldende kunst in musea heb gekeken, dacht ik meteen 
aan de Vereniging Rembrandt. Zo kan ik iets betekenen voor het open-
baar kunstbezit in Nederland.’
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VERENIGING REMBRANDT IN NRC HANDELSBLAD:

 ‘Het best bewaarde 
geheim van het land’
Op 22 december verscheen een artikel van twee pagina’s 
over de Vereniging Rembrandt in NRC Handelsblad.  
U kunt het teruglezen op onze website: www.vereniging-
rembrandt.nl/nieuws. Een artikel om trots op te zijn! Naar 
aanleiding van dit stuk meldden zich vele nieuwe leden.

10 Het Grote Verhaal

Het best bewaarde geheim van 

D
it verhaal gaat over u, abonnee
van NRC Handelsblad. Want
vorig jaar stemde u bij de ver-
kiezing van de NRC Charity
Awards in de categorie ‘m a at -
schappij en welzijn’ met z’n al-

len op de Vereniging Rembrandt. Daarom
wordt u nu vermeld in hun jaarverslag. De
prijs „betekende een twee pagina’s vullende
advertentie in NRC Handelsblad ter waarde
van 75.000 euro”, staat er. Zelf doet de Vere-
niging Rembrandt „vanwege de kosten” ge -
woonlijk niet aan adverteren.

Nou ja, met z’n allen: 1.872 stemmen
haalde de Vereniging Rembrandt. De kans dat
u niet bij die stemmers hoorde, is dus best
groot. Misschien kent u de Vereniging Rem-
brandt wel helemaal niet. Of zag u ze hooguit
een keer genoemd in een bijzin in een artikel
over kunstaankopen, samen met bijvoor-

Vereniging Rembrandt
De Vereniging Rembrandt

werd 132 jaar geleden opgericht
om belangrijke kunst in het land
te houden. Nu hangen in musea

2.000 werken die zijn gekocht
met haar steun. Er komen

steeds meer leden, de
marketing is gemoderniseerd.

Tekst:�Gretha�Pama
Fo�t�o’s:�Lars�van�den�Brink

Je denkt: dit prachtige werk
hebben wij helpen aanschaffen

Frank�Heerkens�Thijssen�(53),
partner�bij�ZJHT�risk�and�insurance�specialists

Ik ben nu lid van de jongeren
cirkel, allemaal leeftijdgenoten

Frederieke�Schoute�(37),
advocaat�bij�Stibbe

Functie: Is lid van de Caiuscirkel,
in 2011 opgericht voor twintigers
en dertigers. De inleg is 500 euro
gedurende 5 jaar. Dat bedrag is als
gift aftrekbaar van de belastingen.

„Al sinds mijn studententijd ben
ik lid van de vereniging. In die tijd
ben je met het studentenleven be-
zig en niet met kunst. Maar als
mijn ouders mij dan kwamen op-
zoeken gingen we eerst even naar
een museum en daarna pas koffie
drinken of samen eten, ze wilden
me graag wat cultureel voedsel
geven zeiden ze, haha. Als lid heb
je ook previews, dan is het hele-
maal stil in het museum, dat vind
ik echt een voorrecht. Sinds de
oprichting vier jaar geleden ben ik
lid van de jongerencirkel, dat zijn
allemaal leeftijdgenoten. We be-
gonnen met een man of vijftig, in-
tussen zijn het er rond de negen-
tig. Je leert er mensen kennen die
je vrienden worden, het is ge-
deeld enthousiasme voor kunst.
We bezoeken ook samen beurzen:
Pan, Unseen. En we maken kennis
met kunstenaars en curatoren,
gaan naar tentoonstellingen en le-
zingen, maken een tour langs ga-
leries. Het is heel inspirerend,
kunst zorgt ervoor dat je steeds
nieuwe werelden inloopt en ont-
dekt. Het hoogtepunt van onze
cirkel is het jaardiner in een muse-
um, waar drie museumdirecteu-
ren of curatoren komen pitchen
voor onze steun. Dan houden ze
een vlammend betoog over hun
kunstwerk, echt bijzonder is dat.
Vorig jaar hebben we een heel
mooi vijftiende-eeuws beeldje ge-
steund voor het Museum Catharij-
neconvent in Utrecht, He ilige
Petr us. Een klein, houten beeldje
is het, voor een museum waar de
meesten van ons nog nooit waren
geweest, dus je denkt: waarom
steunen jonge mensen dat? Maar
die curator was zo bevlogen, het
was gewoon een heel overtuigend
verhaal. Later werden we met z’n
allen uitgenodigd in het museum,
weer na sluitingstijd, om te kijken
hoe het daar staat. En dan begrijp
je waarom het er helemaal op z’n
plek is. Als je dan weer buiten
bent denk je: wat is het prachtig
om te zien wat je met z’n allen
kunt bereiken.”

beeld het Mondriaan Fonds of de BankGiro
Loterij. En vroeg u zich af wat dat voor vereni-
ging is, die in 2014 voor 4 miljoen euro bij-
droeg aan de aankoop van de bronzen Ba-
chant van Adriaen de Vries door het Rijksmu-
seum. Of die in 2015 bereid was 5 miljoen te
steken in de aanschaf van Rembrandts huwe-
lijksportretten van Maerten Soolmans en
Oopjen Coppit.

Die onbekendheid is eigenlijk raar. De ver-
e n i g i ng steunt al 132 jaar kunstaankopen. Het
Melkme is je van Vermeer, De Marskramer van
Jheronimus Bosch, de meeste Rembrandts:
sinds 1883 zijn meer dan 2.000 kunstwerken
aangekocht met steun van de vereniging, die
werd opgericht omdat na de verkoop in 1877
aan de Franse familie De Rothschild van on-
der meer Rembrandts h u we l i j k s p o r t re tte n ,
opnieuw uitverkoop van een collectie
dreigde. Die tweede uitverkoop werd voorko-

men. Al die aankopen van de Vereniging
Rembrandt – sinds de Tweede Wereldoorlog
ook moderne kunst, zoals het grote knipsel
van Matisse in het Stedelijk – hangen in tien-
tallen musea door het hele land. Toch is die-
zelfde vereniging, staat ook in het jaarver-
slag, „nog steeds het best bewaarde geheim”
van Nederland.

P eter Hecht heeft er wel een verklaring
voor. Hecht is hoogleraar kunstgeschie-
denis in Utrecht, zit al bijna 15 jaar in het

bestuur van de Vereniging Rembrandt en
schreef in 2008 het overzichtsboek 125 jaar
openbaar kunstbezit, een geschiedenis van de
vereniging tot nu toe. Hij herinnert zich nog
hoe hij een jaar of twintig geleden werd ge-
vraagd als adviseur, om mee te helpen oorde-
len over steun bij aankopen. „Ik vroeg hoe het
zat met het draagvlak van de vereniging, of
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het land laat van zich horen

De vereniging is misschien
wat te elitair geweest

De�heer�en�mevrouw�Maljers-de�Jongh�(82)
Floris�Maljers�was�bestuursvoorzitter�bij�Unilever

Functie: Hebben in 2012 het Mal-
jers-de Jongh Fonds laten instel-
len. Een fonds op naam is moge-
lijk bij een schenking van 75.000
euro ineens of een periodieke
schenking van 15.000 euro (of
meer) gedurende vijf jaar. Het
fonds is bedoeld voor kunstaan-
kopen uit de periode 1850-1920.

Hij:„Mijn eerste associatie met
liefdadigheid voor cultuur, en dat
klinkt nu misschien wat gek, was
niet met beeldende kunst maar
met muziek. Het Amsterdams
Concertgebouw zakte begin jaren
tachtig van ellende bijna in elkaar
en Martijn Sanders, die daar toen
directeur was, is toen een actie
begonnen om geld voor renovatie
op te halen en ik werkte daar aan
mee. Zoiets was in die tijd erg on-
gebruikelijk, cultuur was niet iets
om zakelijk mee om te gaan.”
Zij: „Maar jij bent natuurlijk een
m a r ke t i ng m a n .”
Hij: „Martijn ook. Ik heb groot res-
pect voor wat hij daar heeft ge-
daan. De Vereniging Rembrandt
kwam later pas. Daar ben ik toe-
vallig tegenaan gelopen.”
Zij: „Via Martijn.”
Hij: „Nee, nee, zo ging het niet. Ik
zat in het vliegtuig naast een me-
vrouw die het tijdschrift van de
vereniging zat te lezen, en ik zat
stiekem een beetje mee te kijken.
Toen zei zij: u wilt het vast lezen,
ga uw gang. Daarna heb ik ons op-
gegeven als lid.”
Zij: „We zijn eind negentiende en
begin twintigste-eeuwse kunst
gaan steunen omdat we dat nog
b e g r i j p e n .”
Hij: „En aan zeventiende-eeuwse
kunst wil iedereen wel bijdragen.”
Zij: „We zijn ook meer geïnteres-
seerd in stijlen waar de kunste-
naar zijn wezen in legt, om het
maar even een beetje pathetisch
te zeggen. En we leren dankzij de
vereniging veel over kunst die we
nog niet kennen.”
Hij: „Het is wel jammer dat de ver-
eniging zo weinig leden heeft.”
Zij: „Ze zijn misschien wat te eli-
tair geweest.”
Hij: „Nu Martijn Sanders voorzit-
ter is, verandert dat denk ik wel.
Ze timmeren al meer aan de weg.
Dat deden ze lang niet genoeg,
vond ik.”

Je denkt: dit prachtige werk
hebben wij helpen aanschaffen

partner�bij�ZJHT�risk�and�insurance�specialists

Functie: Was tot 2013 voorzitter
van de Titus Cirkel, voor leden
van 35 tot 50 jaar. Is nu lid van de
Van Rijn Cirkel (voor leden vanaf
50 jaar). De inleg is 1.000 euro ge-
durende 5 jaar. Dat bedrag is als
gift aftrekbaar van de belastingen.

Op tafel in het kantoor van Frank
Heerkens Thijssen ligt het laatste
nummer van het verenigingsblad,
Bulletin van de Vereniging Rem-
b ra n d t . Er steken gele post-its uit:
de dingen die hij wil zeggen in dit
gesprek. Frank Heerkens Thijssen
vindt dat de Vereniging Rem-
brandt geen 12.000 leden zou
moeten hebben, maar 50.000.
Minstens, de Museumjaarkaart
heeft 1,2 miljóén leden. Nou ja
oke, dat zou wat erg veel zijn. Dit
is zijn redenering:

„Ik zie mijn werk voor de vereni-
ging als een missie. Wij willen
meehelpen de kunstcollectie in dit
land te beheren en uit te breiden.
Dat klinkt wat hoogdravend, maar
toch: zó elitair is kunst niet, als je
bedenkt hoeveel mensen 55 euro
betalen voor een Museumjaar-
kaart. Onze gewone leden betalen
in principe maar tien euro meer.
En ook die lezen in het bulletin
aan welke kunstaankoop ze heb-
ben bijgedragen, komen met de
kaart van de vereniging gratis in
het museum en zien dat werk daar
dan hangen. Je contributie krijgt
er een andere, zinvollere lading
door. Om dit soort redenen was
het ook niet moeilijk om de Titus
Cirkel op te zetten. We waren toen
we in 2003 begonnen met z’n vij-
ven en zeiden tegen elkaar: elk
van ons zorgt voor vijftien nieuwe
leden. En dan denk je misschien:
duizend euro per jaar voor vijf jaar
is veel geld. Maar het is voor een
goed doel en het is aftrekbaar. We
hadden in no time 75 leden. En bij
mijn vertrek als voorzitter waren
het er al bijna twee keer zoveel.
Mensen geven aan goede doelen
en ik kies daarbij voor kunst en
cultuur. Door wat wij doen komt
kunst dichter naar je toe, je loopt
door een museum en je denkt: dit
prachtige werk hebben wij helpen
aanschaffen, ja als wij het niet
hadden gesteund was het hier
misschien niet eens geweest.’’

daar niet iets aan moest gebeuren. ‘Draag -
vlak?’ (Hij imiteert een licht bekakt accent:)
‘Daar zie ik nou helemaal niks in! Bij een vere-
niging moeten de leden elkaar kennen! An-
ders is er toch niks an!’ Dus ja, het was nogal
e l it a i r.”

Er werd niet aan de weg getimmerd, zegt
Peter Hecht, „ons kende ons”. Het aantal le-
den bleef dan ook lang klein, driehonderd in
1907, negenhonderd in 1983. Dat aantal
hoefde ook niet groter, vond men, de inkom-
sten kwamen vooral uit grote giften en lega-
ten. De leden verwachtten ook weinig terug
van de vereniging. „Een klassiek lid vindt:
noblesse oblige, je geeft om te geven.”

Maar de afgelopen jaren groeit het aantal
leden heel snel, het zijn er nu, eind 2 0 1 5,
12.651, ruim duizend meer dan eind 2014. Het
aantal jongeren onder hen neemt toe, 28 pro-
cent is jonger dan 50, 18 procent zelfs jonger

dan 30. Ook de inkomsten stijgen, vorig jaar
bedroegen die ruim 9 miljoen euro (waarvan
4 miljoen eenmalig), uit contributies, giften,
legaten, acties van derden, inkomsten uit be-
leggingen en uit rente.

W at is er veranderd? En wat móét er
nog veranderen? Directeur Fusien
Bijl de Vroe weet nog hoe ze voor de

tv zat toen in november de VandenEnde
Foundation vierde dat het cultuurfonds nu
vijftien jaar bestaat. „Vijftien jaar! Wij bestaan
132 jaar! Ik zat te kijken en ik dacht: waarom
worden wíj niet genoemd, wíj verdienen die
s c h i j nwe r p e r s .” Maar inderdaad: „Het zijn
stille gevers ja, die lid zijn van onze vereni-
g i ng .”

De vereniging nam dit jaar deel aan een on-
derzoek naar ‘grote gevers’: wie zijn zij, wat
willen ze? Mensen die in 2014 ten minste één

gift van 1.000 euro of meer gaven, zijn niet per
definitie miljonair, leert Filantropie in Neder-
land. Sterker, 60 procent van de deelnemers
aan het onderzoek was dat niet. Zij geven uit
betrokkenheid, zijn vaak in hun eigen net-
werk geattendeerd op het goede doel, willen
daar graag een persoonlijk contact mee, wen-
sen inzicht in de werkwijze van het goede
doel, vinden heldere informatie over hoe ze
precies kunnen doneren belangrijk, ook fis-
caal, en zoeken dat soort informatie het liefst
op de website van het goede doel op.

Wie die conclusies leest, zou kunnen den-
ken dat de vereniging weer is gaan samenval-
len met de tijdgeest. Er zijn diverse soorten
lidmaatschappen gekomen: 65 euro-leden,
leden die meer betalen (en dat geld mogen
toewijzen aan een bepaald verzamelgebied),
leden die bij een cirkel van leeftijdgenoten
horen, leden van regionale cirkels. Al die le-

den, kortom, weten precies wat er met hun
geld gebeurt, worden uitgenodigd voor spe-
ciaal voor hen georganiseerde bijeenkomsten
(„Neem een introducé mee!”) en leren daar
niet alleen andere leden kennen, maar ook
conservatoren en museumdirecteuren. Ze
krijgen bovendien wat terug voor hun geld:
een bulletin, een jaarkaart en bij aanwinsten
in een museum de vermelding dat hun cirkel
of verzamelgebied heeft bijgedragen. En oh
ja, de website is vernieuwd en sinds kort
wordt ook gebruik gemaakt van sociale me-
dia.

Onze vereniging, zegt Fusien Bijl de Vroe,
„is eigenlijk heel modern”. Op één ding na
dan: „We hebben geen grote ego’s, ik denk dat
je ons bescheiden moet noemen.” Dus? „He t
best bewaarde geheim van het land, dat
klinkt flatteus, maar daar hebben we niks
a a n .”

Preview 
Uit liefde voor de stad
Enkele dagen voor de officiële opening van de tentoon-
stelling Uit liefde voor de stad, gemaakt door Peter Hecht 
(zie hierover pp. 8-11), is er een speciale preview voor 
leden van de Vereniging 
Rembrandt. 
 
Deze ontvangst is op donderdag 
17 maart van 17.00 tot 21.00 uur 
in het Dordrechts Museum.  
De bezoekers worden in twee 
groepen ontvangen: om 17.00 en 
om 19.30 uur. Als u deze ont-
vangst wilt bijwonen, kunt u 
zich opgeven via de website van 
de Vereniging Rembrandt.  
Daar vindt u ook meer informatie 
over het Art & Dine arrangement 
dat het Dordrechts Museum 
aanbiedt.

Schatten uit 
Deventer 
Leiden
Dordrecht

Uit liefde 
voor de stad
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Aftreden Martijn Sanders 
Tijdens de 
komende 
Algemene 

Ledenvergadering op 25 juni  
aanstaande zal Martijn Sanders 
aftreden als voorzitter van de 
Vereniging Rembrandt. Dit omdat 
hij het maximum van zijn termijn 
– zelfs verlengd met een extra 
termijn – heeft bereikt.

Na jaren van grote inzet als lid  
van het bestuur en sinds 2009 als 
voorzitter is veel bereikt en is het 
een goed moment het stokje weer 
over te dragen aan een nieuwe  
generatie. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering zal Arent Fock, 
nu vicevoorzitter, worden voor- 
gesteld als opvolger van Martijn 
Sanders.
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Voor de leden...
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WAT ZIJN 
REMBRANDT-
CIRKELS?

Een Rembrandtcirkel bestaat uit 
tenminste 15 leden, uit dezelfde 
provincie of van dezelfde gene-
ratie, die met een periodieke 
akte elk tenminste vijf jaar mini-
maal € 1.000 schenken aan de 
Vereniging Rembrandt.

Een uitzondering hierop vormt 
de Caius Cirkel voor leden van 
25 tot 40 jaar. Zij schenken voor 
een periode van vijf jaar jaarlijks 
tenminste € 500. De Cirkel - 
leden vormen met hun schen-
kingen gezamenlijk een eigen 
Rembrandt cirkelfonds.

De mogelijkheid om met een 
groep een eigen fonds binnen 
de Vereniging op te richten 
 verbindt de leden van die Cirkel 
zowel met elkaar als met de 
brede doelstelling van de 
Vereniging. Dit enthousiasme 
maakt ook hen tot belangrijke 
ambassadeurs van de Vereniging 
Rembrandt.

REMBRANDTCIRKELS

Te gast in Heerenveen, 
Rotterdam, Otterlo en 
Leiden
Leden van Rembrandtcirkels vinden elkaar in hun 
liefde voor kunst en bepalen als groep aan welk door 
de Vereniging Rembrandt gesteund kunstwerk de 
Cirkel zijn naam verbindt. De meeste Cirkels bepalen 
dit tijdens hun jaardiner.

De Friese Saskia Cirkel kwam op 8 december bijeen 
voor het jaardiner in het Museum Belvédère te 
Heerenveen. Directeur Han Steenbruggen verzorgde 
een lezing en een uitgebreide rondleiding langs onder 
andere de vaste collectie met werken van Jan Mankes. 
Dit keer vond er tijdens het jaardiner geen stemming 
plaats, want enkele weken ervoor hadden de leden  
van de Cirkel reeds besloten het geld uit het Fonds te 
gebruiken voor het steunen van de aankoop Entrance  
of a Theatre van Lawrence Alma-Tadema door het  
Fries Museum. 

Op zondag 15 november besloten de leden van de 
Utrechtse Rembrandt Cirkel tijdens hun jaardiner de 
naam van de Cirkel te verbinden aan De Voorzaan en  
de Westerhem van Claude Monet, aangekocht door het 
Zaans Museum. Het jaardiner vond plaats in Museum 
Boijmans Van Beuningen. Cathy Jacob, hoofd presen-
tatie, hield een lezing over de vele met steun van de 
Vereniging Rembrandt aangekochte werken in de  
vaste collectie van het museum.

Op 12 december vond het jaardiner van de Caius Cirkel 
plaats in het Kröller-Müller Museum te Otterlo. Tijdens 
het diner hielden museumdirecteuren Annette de Vries 
en Lisette Pelsers en conservator Hester Wandel een 
pitch over ‘hun werk’ uit de top drie van door de  
cirkelleden gekozen aankopen uit 2015. De keuze viel 
uiteindelijk op het schilderij Schaatsers bij een Hollandse 
stad, door Andreas Schelfhout, aangekocht door Kasteel 
Duivenvoorde. Met deze stemming is ook het thema 
voor de activiteiten van de Cirkel in 2016 vastgesteld, te 
weten landschappen. Tijdens het jaardiner werden zes 
nieuwe Caiusleden welkom geheten. 
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Op 20 januari werden de leden van de KOG-Vereniging 
Rembrandt Cirkel voor hun eerste jaardiner ontvangen 
in Museum Van Loon. Directeur Tonko Grever verzorgde 
een lezing en een rondleiding door het huis waarbij hij 
de nadruk legde op de collectievorming van het museum. 
De Cirkel wil het geld uit het fonds graag bestemmen 
voor aankopen van kunsthistorische en geschiedkundige 
betekenis voor Nederland.

Op zondag 31 januari, tijdens een gezamenlijke reis naar 
Bologna, besloten de leden van de Van Rijn Cirkel de 
jaarlijkse bijdrage toe te wijzen aan de aankoop van het 
Fries Museum: Entrance of the Theatre van Lawrence 
Alma-Tadema. De stemming werd uitgebracht na drie 
bevlogen pitches die enkele Van Rijnleden voor hun  
favoriete aankoop hielden. 

De leden van de Titus Cirkel werden deze winter met 
hun kinderen ontvangen in het Rijksmuseum van Oud-
heden te Leiden voor hun jaarlijkse familiedag, waar zij 
hartelijk werden ontvangen door directeur Wim Weijland, 
tevens bestuurslid van de Vereniging Rembrandt. 

11-20 MAART 2016

Mini-presentatie tijdens  
TEFAF Maastricht 
Gaat u dit jaar naar de TEFAF? Loop dan vooral ook 
even langs de stand van de Vereniging Rembrandt 
(stand 729), die ons ook deze keer is aangeboden door 
de organisatie van de beurs. 

Net als vorig jaar kunt u de Vereniging Rembrandt vinden 
op de eerste etage, waar de fotografie en de prent- en  
tekenkunst centraal staan. In de stand is een kleine pre-
sentatie te zien van vier kunstwerken die het Dordrechts 
Museum met steun van de Vereniging Rembrandt heeft 
kunnen aankopen. Wij zijn het museum zeer dankbaar dat 
zij de werken voor de TEFAF in bruikleen kunnen geven.
Komt u vooral aan het begin van uw bezoek aan de beurs 
langs bij onze stand. Want vanaf zaterdag 12 maart delen 
wij hier weer ‘de TEFAF-tips’ uit: een lijst met kunstwerken 
die u volgens andere leden van de Vereniging Rembrandt 
niet mag missen tijdens uw bezoek aan de beurs. 
Misschien tot ziens in Maastricht!
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NIEUWS VAN DE VERENIGING

Voor de leden...

Een rijk, bloeiend en toegankelijk openbaar kunstbezit doorgeven aan de volgende 
 generaties. Dat is voor velen de motivatie om te schenken aan de Vereniging Rembrandt. 
Als Jonge meester vergroot u uw betrokkenheid met kunst in Nederland en tegelijkertijd 
geniet u optimaal van de fiscale voordelen die de overheid biedt. Meer informatie over 
dit lidmaatschap is te vinden op p. 46 van dit Bulletin. U kunt hierover ook altijd contact 
opnemen met Minke van Hooff, vanhooff@verenigingrembrandt.nl. 

INTERESSE IN EEN JONGE MEESTERLIDMAATSCHAP?

Kinderontvangst in Kasteel De Haar
Een aantal keer per jaar organiseert de Vereniging voor haar Jonge meesterleden ontvangsten 
die speciaal bedoeld zijn voor kinderen. Het doel hiervan is de kinderen op een laagdrempelige 
manier in contact te brengen met het mecenaat.

Deze winter genoten ruim 30 (groot)ouders 
met hun ruim 35 (klein)kinderen van een ont-
vangst in Kasteel De Haar. Zij maakten kennis 
met de historie van het kasteel en het wonen 
op het kasteel in het bijzonder. Uiteraard is  

er ook aandacht uitgegaan naar de collectie, 
met als een van de hoogtepunt de drie mid-
deleeuwse wandtapijten die mede dankzij de 
Vereniging Rembrandt zijn behouden voor 
het kasteel.  

De website van de Vereniging 
Rembrandt groeit goed mee met 
het aantal leden. In 2015 zag de 
Vereniging het aantal bezoeken  
op haar website stijgen van 67.466  
bezoekers in 2014 naar 96.705 be-
zoekers in 2015. Een toename van 
maar liefst 43%! 

Sterke toename  
bezoek website 
Vereniging 
Rembrandt   
Naast onze kunstdatabase, waar  
bezoekers kennisnemen van nieuwe 
aanwinsten en gesteunde objecten 
uit het verleden, zijn het de actuali-
teiten die veel bezoekers trekken. 
Afgelopen jaar werd veel gepubli-
ceerd over de nieuwe Erfgoedwet  
en nieuwe aanwinsten zoals die van 
Monet en Magritte. Maar ook de be-
richtgeving over mogelijke steun voor 
de twee portretten van Rembrandt 
voor Rijksmuseum Amsterdam  
genereerden veel bezoek aan onze 
website.
Ook dit jaar houden we u op onze 
website weer op de hoogte van al het 
nieuws op het gebied van nieuwe 
aanwinsten, actualiteiten en belangen-
behartiging. Mooie projecten staan 
wederom klaar om gelanceerd te 
worden. Dus blijf op de hoogte en 
houd www.verenigingrembrandt.nl 
in de gaten!



Tijdens het Goed Geld Gala
op 3 februari werd bekend-
gemaakt dat de Vereniging 
Rembrandt wederom een 
genereuze bijdrage van  
€ 400.000 ontvangt van  
de BankGiro Loterij. 

OOK IN 2016:

Meer mogelijk met het 
BankGiro Loterij Aankoopfonds
Dit geld wordt door de Vereniging Rembrandt gebruikt voor de 
financiële ondersteuning van kunstaankopen door musea die geen  
direct beneficiënt zijn van de BankGiro Loterij. Dankzij deze bijzondere 
vorm van samen werking heeft de Vereniging Rembrandt met haar 
BankGiro Loterij Aankoopfonds de afgelopen jaren kunnen bijdragen  
aan 36 kunstwerken, verdeeld over 25 musea door heel Nederland.
Dit jaar schenkt de BankGiro Loterij een recordbedrag van ruim  
62,8 miljoen euro aan 69 culturele organisaties, waaronder de  
Vereniging Rembrandt. Van ieder verkocht lot gaat de helft naar  
cultuur en cultureel erfgoed.
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Sinds 1883 heeft de Vereniging Rembrandt de aankoop  
van duizenden kunstwerken gesteund. Deze maken zo  
veel mogelijk deel uit van de vaste presentaties van musea, 
maar schitteren ook vaak in tentoonstellingen. In elk 
Bulletin lichten we er twee uit.

Rotius in Hoorn
Dit jaar is het 350 jaar geleden dat de Hoornse portrettist Jan 
Albertsz Rotius overleed. Het Westfries Museum grijpt deze 
gelegenheid aan om een tentoonstelling over deze schilder te 
organiseren. Er kon gedegen onderzoek naar het oeuvre worden 
gedaan door onderzoeker Esther Blanken, die daarvoor een 
beurs kreeg uit het Ekkart Fonds voor kunsthistorisch onder-
zoek van de Vereniging Rembrandt. ‘De Rembrandt van 
Hoorn’, zoals het museum Rotius noemt, schilderde vooral 
portretten, maar maakte zo nu en dan ook een uitstapje naar 
een ander genre. Van 23 april tot en met 18 september.

Gainsborough in Enschede
Rijksmuseum Twenthe weet keer op keer te verrassen met 
opvallende presentaties. Waar vorig jaar tentoonstellingen 
over de Zweedse portretschilder Alexander Roslin en de land-
schapsschilder Joseph Mallord William Turner waren te zien, 
is de beurt nu aan Thomas Gainsborough. Naast portretten en 
landschappen van Gainsborough zullen objecten en kostuums 
worden getoond 
waaree een 
beeld wordt  
geschetst van  
de wereld die 
hem omringde. 
Uiteraard ont-
breekt ook het 
boomachtige 
landschap dat 
het museum  
vijf jaar geleden 
kocht niet.  
Van 20 maart tot 
en met 24 juli.

IN DE SCHIJNWERPERS

Foto: R
oy Beusker Fotografie

De uitreiking van de cheques van de BankGiro Loterij in 2016. In het midden Imme Rog  
van de BankGiro Loterij met aan weerszijden Minke van Hooff en bestuurslid Wim Weijland 
van de Vereniging Rembrandt.  
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p  Jonge meester
Tenminste € 350 per jaar.
Dit is een lidmaatschap 
voor 2 personen. Behalve 
de privileges die alle leden 
van de Vereniging 

Rembrandt genieten, hebt 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
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 
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 
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 ook na leven een  
bijdrage leveren aan de toekomst van de 
Collectie Nederland. U kunt de Vereniging 
Rembrandt in uw testament benoemen met 
een legaat of erfstelling. Bij een legaat laat u 
een specifiek deel van uw nalatenschap na 
aan de Vereniging. Bij een erfstelling benoemt 
u de Vereniging Rembrandt tot erfgenaam, 
waarbij uw hele of gedeeltelijke nalatenschap 
ten gunste komt van de Vereniging.  
De Vereniging is vrijgesteld van erfbelasting. 
Tevens is er de bijzondere mogelijkheid dat 
erfgenamen de erfbelasting gedeeltelijk vol-
doen door overdracht van kunstvoorwerpen 
aan de Staat. Wij maken graag een afspraak 
met u om de mogelijkheden en uw wensen 
te bespreken.

Fonds op Naam 
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. 
In samenspraak met de Vereniging Rembrandt 
kunt u zelf de naam en de doelstelling  
be palen. 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
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. 

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. De privileges en de nettokosten, dankzij fiscale voor-

delen, 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:

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 Het 
  Rembrandthuis 
Museum Het Schip 
Museum Ons’ Lieve Heer 
  op Solder 
Museum Van Loon 
Museum Willet- 
  Holt huysen 
Scheep vaartmuseum
Amsterdam Pipe Museum
Rijksmuseum
Stadsarchief Amsterdam 
Stedelijk Museum 
Stedelijk Museum Bureau  
  Amsterdam
Tropenmuseum 
Van Gogh Museum 

p ApEldoorn
Paleis Het Loo 

p AppingEdAm
Museum Stad Appingedam 

p ArnhEm 
Gelders Archief
Museum Arnhem 

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 Prinsenhof  
Delft 

p dEVEnTEr
Speelgoedmuseum 

p dordrEchT
Dordrechts Museum 
Huis Van Gijn 

p EindhoVEn
Van Abbemuseum 

p EnkhuizEn
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 
Koninklijke Bibliotheek (op
  afspraak) 
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
Het 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
 Het Nieuwe Instituut
Kunsthal Rotterdam 
Maritiem Museum 
  Rotterdam 
Museum Boijmans Van 
  Beuningen 
Museum Rotterdam
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 

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
Zaans Museum
Museum van het 
  Nederlandse Uurwerk 

p zAlTBommEl
Stadskasteel Zaltbommel 

p ziErikzEE
Stadhuismuseum 

p zuTphEn
 Museum Henriëtte Polak
Stedelijk Museum 

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

De volgende musea behoren 
niet tot de gesteunde musea 
maar accepteren wel onze 
Rembrandtkaart:

p AmSTElVEEn
Museum Jan van der Togt 

p roTTErdAm
Chabot Museum 
Nederlands Fotomuseum 

p TilBurg
Museum de Pont 

p VEnlo
Museum Bommel van Dam

p WASSEnAAr
Huis Marseille 
  (50% korting op entree)

Jan Wiegers. Zittend naakt (1925)
Aanwinst voor het Groninger Museum

VERENIGING 
REMBRANDT
ALS JE OM
KUNST GEEFT 
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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. 

Kijk op pagina 46 van dit 
Bulletin voor meer informatie  
of neem c ontact op met  
Minke van Hooff: vanhooff@
verenigingrembrandt.nl. 

THEMAFONDS    MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST 

P Middeleeuwen
P 17de-eeuwse Schilderkunst 
P 18de-eeuwse Schilderkunst 
P 19de-eeuwse Schilderkunst 
p Moderne en Hedendaagse Kunst
P Prenten en Tekeningen
P Fotografie
P Beeldhouwkunst
P Keramiek
P Zilver 
P Glas
P Toegepaste Kunst
P Niet-Westerse Kunst

Het Themafonds Moderne en 
Hedendaagse Kunst droeg bij 
aan de aankoop van een vroeg 
werk van Jan Mankes.

Slootje met overhangende dopheide
Jan Mankes
1914. Olieverf op doek, 24,3 x 30,3 cm
MUSEUM BELVEDERE, HEERENVEEN / 

OTTEMA-KINGMA STICHTING

Word Leermeester of Gildemeester en wijs uw  
gift toe aan een van de 13 Themafondsen
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Gesteund door Themafonds
Middeleeuwen
Cornelis Cornelisz Buys II, 
Jacob trekt bij Laban weg, ca. 1635
STEDELIJK MUSEUM ALKMAAR

Gesteund door Themafonds
Zilver
Anoniem, Zilveren boekband met 
wapens van Van Loon en Ruychaver, 1597
MUSEUM VAN LOON, AMSTERDAM

Gesteund door Themafonds
Moderne en Hedendaagse Kunst
Isa Genzken,
Zwei Lampen, 1994 
STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM

Geef uw gift kleur 


