
Onderzoeks-
fondsen binnen 

de Vereniging 
Rembrandt

Ongewoon 
Mariabeeld 

voor Museum 
Catharijne-

convent

Interview 
Martijn 

Sanders en 
Arent Fock

JAARGANG 26  NUMMER 2  ZOMER 2016

Bulletin van
de Vereniging 
Rembrandt



BESTUUR 
PER 25-06-2016

Drs. A.A. Fock, voorzitter
Drs. W. Weijland, vicevoorzitter 
Dr. R.R. Kuijten, penningmeester 
Mr. C.A. de Zeeuw, secretaris
Drs. F.J. Duparc
A.Ph.J. de Haseth Möller
Prof. dr. P.A. Hecht
Mr. J.J.J. van Lanschot
Mevr. prof. mr. E.M.L. Moerel
Drs. W.M.J. Pijbes
Mevr. dr. H.H. Pijzel-Dommisse
Drs. R.C.J.J. Priem
Mevr. mr. drs. T.S.M. van Schie
Drs. P.J. Schoon
Prof. dr. C.B. Smithuijsen
Dr. E.J. van Straaten
  

RAAD VAN ADVISEURS 
PER 25-06-2016

Prof. dr. J.N.M. van Adrichem
Mevr. drs. E. Barents
Drs. T.D.W. Dibbits
Prof. dr. R.E.O. Ekkart
Drs. K.M.T. Ex
Prof. dr. M. Forrer
Mr. F.A.J. van Hall
Mr. H.F. Heerkens Thijssen
Drs. J.J. Heij
Mevr. prof. dr. S.J.C. Hemels
Mevr. drs. A.J.W.C.M. Hopmans
Mevr. drs. A.P.H.M. Hovius MBA
Mevr. drs. G.W.M. Jager
Drs. J.B.M. Janssen
F.J.P. Kessels
Mr. G.C. Kikkert 
Drs. G.C.M. Luijten
Drs. M.P. van Maarseveen
Prof. dr. V. Manuth
Mr. J.L. Miedema
Mevr. drs. H.D.A.W. van Notten
Mr. A.R.T. Odle
Mevr. drs. M.H. van Ogtrop-Quintus
Dr. P.H. Rem
Drs. K.J.J. Schampers
A.G.L. Strengers
Mevr. C.L.E. van Tets-van Tienhoven
Drs. C. baron van Tuyll van Serooskerken
Mevr. ir. M.L.W. Vehmeijer-Verloop
Mevr. mr. P.H.E. Voûte
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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 

Willem Claesz. Heda, Stilleven met vergulde bokaal, 1635, In 1984 aangekocht door het Rijksmuseum Amsterdam met steun van de Vereniging Rembrandt
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Afgelopen maand hield 
Henriëtte van Notten, werk-
zaam bij het ministerie van 
Economische Zaken en lid 
van de raad van adviseurs van 
de Vereniging Rembrandt, 
een toespraak waarin zij 

 vertelde hoe het ministerie een marketingbureau de opdracht gaf 
het merk Nederland te definiëren. Met als belangrijke Nederlandse 
 gemeenschappelijke deler de gezamenlijke strijd tegen het water 
werd Nederland samengevat in drie kernbegrippen:  samenwerking, 
een exploratieve geest en resultaatgerichtheid. Om deze be-
grippen te duiden noemde zij voorbeelden van zeer Nederlandse 
merken die juist deze drie begrippen in zich hebben. En zo kwam 
de Vereniging Rembrandt ter sprake.

Samenwerking vanaf 1883, door particulieren die samen mogelijk 
maken wat alleen niet zou lukken, het aankopen van kunst voor 
iedereen toegankelijk. Exploratief door als vereniging goed op te 
letten wat de maatschappij vraagt om daar ook op in te spelen, 
aangezien behoud van het goede zonder verandering niet moge-
lijk is. En resultaatgericht, het gaat uiteindelijk om het resultaat: 
het verrijken van de openbare collecties in Nederland en gevoelde 
verantwoordelijkheid deze collecties sterker door te kunnen geven 
aan de volgende generaties.

Ik zou graag een tweede vergelijking willen maken en wel met 
Martijn Sanders, die inmiddels na acht jaar afscheid heeft genomen 
als voorzitter van de Vereniging Rembrandt. Ook hij is een voor-
beeld van het merk Nederland. Hij heeft de afgelopen jaren gestaan 
voor het belang van samenwerking, binnen het bestuur, met de 
raad van adviseurs, met musea en met de fondsen; hij heeft met 
zijn exploratieve geest gezorgd voor vernieuwing in de organisatie 
van de Vereniging, in het ‘huis’ van lidmaatschappen, door het 
 instellen van een fellowship en de Ekkart-beurzen en door de 
belangen behartiging voor de Collectie Nederland en voor het 
 mecenaat zichtbaar op de agenda van de Vereniging te plaatsen.

Tot slot, resultaatgericht. De cijfers van de laatste jaarverslagen 
spreken voor zich: de groei van het ledental blijkt op stoom, de 
steun aan aankopen overstijgt de € 3 miljoen per jaar waarmee 
iconen voor de volgende generaties zijn aangekocht, de Erfgoed-
wet die op belangrijke punten ten goede is aangescherpt, om 
maar een paar voorbeelden te noemen.

Zo droeg Martijn de kernbegrippen uit van Nederland en de 
Vereniging Rembrandt. 

Mijn dank, namens u allen, is groot. 

Fusien Bijl de Vroe
Directeur van de Vereniging Rembrandt
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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, Den Haag, 
Leerdam, Leeuwarden en Utrecht. 

Verzamelgebieden

De Vereniging Rembrandt  
steunt aankopen op uiteenlopende 
verzamelgebieden. Hieronder ziet u 
welke terreinen zijn versterkt met de 
in dit nummer besproken aankopen. 
U kunt heel concreet bijdragen aan 
de aankoop van kunstwerken in  
uw interessegebied. Voor meer 
informatie, zie p. 46.

In dit nummer
Nieuw in de Collectie Nederland
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Dubbelinterview met Martijn Sanders en Arent Fock

Meer zichtbaarheid in een 
veranderende wereld
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Op de Algemene Ledenvergadering in juni trad Martijn Sanders af als  
voorzitter van de Vereniging Rembrandt. Zijn opvolger is Arent Fock. 
Gijsbert van der Wal sprak met beiden over hun werk voor de Vereniging, 
over de resultaten die de afgelopen jaren zijn bereikt en de aandachtspunten 
voor de toekomst.

GIJSBERT VAN DER WAL

De Vereniging Rembrandt heeft twee 
gezichten. Er is een directeur en er is 
een bestuursvoorzitter. ‘De rollen zijn 
verschillend, ook naar buiten toe’, 
legt scheidend voorzitter Martijn 
Sanders uit. ‘De directeur bereidt het 
beleid voor, het bestuur neemt be-
sluiten en vervolgens worden die 
onder leiding van de directeur uitge-
voerd door het bureau. De directeur, 
Fusien Bijl de Vroe, voert meestal het 
woord als het gaat om gesteunde 
aankopen, om de bijdrage van de 
Vereniging aan het openbaar kunst-
bezit. De voorzitter wordt eerder ge-
interviewd over beleidszaken en stra-
tegische vernieuwingen. Maar ik kan 
me voorstellen dat die twee functies 
voor een buitenstaander soms door 
elkaar lopen.’
 Sanders (71), oud-directeur van  
het Amsterdamse Concertgebouw, 
kunstverzamelaar uit een verzame-
laarsfamilie en lid van menig bestuur 
in de culturele sector, was de afgelo-
pen zeven jaar voorzitter van de 
Vereniging Rembrandt. Nu neemt hij 
afscheid. Met pijn in het hart, maar 
de statuten schrijven het voor: zijn 
termijn zit erop. ‘Ik zou het nog wel 
tien jaar willen doen’, zegt hij in zijn 
kantoor aan de Herengracht. ‘Het was 
echt een van de leukste, spannendste 
en meest bevredigende bestuursfunc-
ties die ik heb bekleed, en ik hoop 
dat mijn opvolger er net zo van zal 
genieten als ik heb gedaan.’
 Die opvolger is ondernemer Arent 
Fock (55), woonachtig te Zürich maar 
zeer regelmatig in Amsterdam te  
vinden, waar hij kantoor houdt op  
de vijfentwintigste verdieping van  
het WTC. (‘Bij helder weer kun je Den 
Haag zien liggen’) Fock is al sinds 
2009 bestuurslid van de Vereniging, 
de eerste zes jaar als penningmeester 
en sinds 2014 ook als vice-voorzitter. 
Net als Sanders heeft hij er groot  

plezier in. ‘De bestuursvergaderingen  
in de villa van het Rijksmuseum, vijf 
of zes keer per jaar, dat zijn een soort 
colleges kunstgeschiedenis. In de 
meeste gevallen vergaderen we met 
de originele kunstwerken erbij, en 
daar vertelt iemand met verstand  
van zaken dan een mooi verhaal over.  
Dat is fantastisch.’
 ‘Leuk gezegd’, vindt Martijn Sanders, 
van die kunstgeschiedeniscolleges.  
‘Al hebben studenten die een college 
bijwonen wel een andere rol dan de 
bestuursleden in onze vergadering.’ 
Het bestuur van de Vereniging 
Rembrandt heeft belangrijke besluiten 
te nemen. Hoe worden de donaties 
en legaten besteed? Welke museale 
aankoop verdient steun en waarom? 
Om daarover verstandig te kunnen 
beslissen is het bestuur samengesteld 
uit deskundigen op uiteenlopende 
gebieden: kunsthistorici met speciali-
saties in oude of hedendaagse kunst 
en kunstnijverheid, maar ook mensen 
met verstand van geld en rechten-
kwesties. ‘Allemaal zetten ze onbe-
zoldigd hun kennis en kunde in voor 
de Vereniging’, zegt Sanders. ‘We  
zijn een soort bijenkolonie. Iedereen  
levert zijn eigen onmisbare bijdrage 
waardoor het totaal kan worden  
gerealiseerd.’

EXTERNE ADVISEURS

Onder zijn voorzitterschap is er  
een gewoonte van gemaakt bij elke 
voorgestelde aankoop ook een of 
twee externe adviseurs te raadplegen.  
‘Dat gebeurde al eerder, maar niet  
zo systematisch als nu. Ondanks alle 
deskundigheid die we in het bestuur 
al hebben, vragen we nu bijna altijd 
ook de mening van een expert uit de 
raad van adviseurs, of helemaal van 
buiten.’ ‘We moeten iedere schijn van 
vooringenomenheid of partijdigheid 
buiten de deur houden’, vult Fock 

aan. Hij ziet het als een van de taken 
van de voorzitter om in de gaten 
te houden ‘dat adviezen nooit naar 
iemands mond toe geschreven zijn.’
 Een andere strategische verande-
ring, die weliswaar in gang was  
gezet door Sanders’ voorganger Jan 
Maarten Boll maar in de afgelopen 
jaren pas echt haar beslag kreeg, is 
dat de Vereniging Rembrandt een 
grotere maatschappelijke en politieke 
rol is gaan spelen. ‘Ik heb steeds 
duidelijk willen maken dat het ons 
niet alleen gaat om het steunen van 
aankopen, maar dat we ons ook be-
kommeren om wat er later met die 
kunstwerken gebeurt’, zegt Sanders. 
‘Wordt er zorgvuldig mee omgegaan? 
Blijven ze onderdeel van de Collectie 
Nederland, worden ze niet vervreemd? 
Worden de objecten en collecties  
wetenschappelijk bestudeerd? De 
verruiming van de statuten onder 
mijn voorganger heeft het mogelijk 
gemaakt dat we Peter Hecht een paar 
jaar geleden een fellowship konden 
aanbieden, dat hem in staat stelde 
onderzoek te doen en te publiceren 
en tentoonstellingen te maken – zoals 
nu die over stedelijk kunstbezit in het 
Dordrechts Museum. Toen Rudi 
Ekkart afscheid nam hebben we het 
Ekkartfonds ingesteld, waar jonge 
kunsthistorici een beroep op kunnen 
doen als ze iets willen onderzoeken in 
een museumcollectie.’

Martijn Sanders: 
‘Het gaat ons  
niet alleen om 
het steunen van 
aankopen, maar 
ook om wat  
er later met die 
kunstwerken 
gebeurt’
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De bredere betrokkenheid van de 
Vereniging bij het Nederlands open-
baar kunstbezit bleek ook uit haar be-
moeienis met de nieuwe Erfgoedwet, 
vorig jaar. Ze tekende bezwaar aan 
tegen het wetsvoorstel en kreeg op 
de meeste punten haar zin. Voortaan 
worden er strengere regels gehanteerd 
wanneer de beheerders van een  
museale collectie – rijks- en stedelijke 
musea, maar ook bijvoorbeeld uni-
versiteiten – objecten willen afstoten. 
Sanders hoopt dat daarmee een  
onverkwikkelijke verkoop als die van 
Marlene Dumas’ The Schoolboys door 
het Museum Gouda in de toekomst 
kan worden voorkomen.

GROTERE BEKENDHEID

Wat Arent Fock betreft mag de 
Vereniging Rembrandt nog wel wat 
zichtbaarder worden. ‘Het is van 
oudsher een wat in zichzelf gekeerde 
vereniging. Je steunt een goed doel 
en vestigt niet de aandacht op jezelf: 
dat was het idee, en dat heeft ook iets 
moois. Geen borstklopperij. Maar de 
wereld om ons heen is nogal veran-
derd. Er zijn nu veel meer instellingen 
die kunstminnende begunstigers aan 
zich willen binden. We kunnen niet 
meer, als het mooiste meisje van de 
klas, stilletjes blijven afwachten. Je 
moet naar buiten treden, anders kent 
niemand je. Onder Martijn zijn de  
luiken al verder open gezet, en ik wil 
me graag inzetten voor nog meer 
zichtbaarheid. We zouden bijvoor-
beeld eens in de vijf jaar een tentoon-
stelling kunnen inrichten in een van 
de grotere Nederlandse musea, met 
alle aankopen die we in die periode 
hebben gesteund. Een vervolg op 125 
grote liefdes, onze jubileumtentoon-
stelling in het Van Gogh Museum. 
Dan zie je de eclectische verzameling 
kunstwerken en objecten die wij in  
al die vergaderingen voorbij hebben 

zien komen. Het lijkt me heel aantrek-
kelijk om die volle breedte te tonen, 
de rijkdom van wat er allemaal wordt 
aangekocht.’
 Een grotere bekendheid is zowel 
van belang voor het werven van 
nieuwe leden (of het vergroten van de 
gemiddelde bijdrage per lid) als voor 
de advocacy, de rol van de Vereniging 
als waakhond van het kunstbezit. De 
doelstellingen lijken aan alle kanten 
met elkaar in verband te staan. ‘Het  
is een legpuzzel’, beaamt Sanders. 
‘Naarmate je meer in de publiciteit 
treedt, wordt er ook meer aan je ge-
dacht als mensen bijvoorbeeld hun 
testament opstellen. Dat is gebleken.’ 
Hij wijst erop dat zowel het budget 
van de Vereniging als het aantal fond-
sen op naam in de afgelopen vijf jaar 
is verdubbeld. ‘En we doen al die 
moeite niet om belangrijker te worden 
zonder meer: we doen het om het 
openbaar kunstbezit intensiever te 
kunnen ondersteunen dan voorheen, 
zowel materieel als immaterieel.’

PRIMAIRE LEVENSBEHOEFTE

Laatste vraag: waarom steken de beide 
heren zo veel van hun vrije tijd in die 
ondersteuning van het openbaar 
kunstbezit? Waarom speelt kunst in 
hun leven zo’n belangrijke rol? Sanders: 
‘Ik kan alleen maar zeggen dat het 
voor mij een absolute primaire levens-
behoefte is. Kunstenaars hebben  
een kijk op de wereld ontwikkeld, en 
tegelijk een middel om ons van die 
kijk deelgenoot te maken. Ik heb het 
lang niet bij ieder schilderij of iedere 
symfonie, maar er zijn momenten dat 
ik naar een kunstwerk kijk of naar een 
muziekstuk luister en daar met heel 
mijn wezen door wordt gegrepen:  
intellectueel, emotioneel – totaal. 
Dan heb je contact met iemand die 
drie-, vier-, vijfhonderd jaar geleden 
een lakkist of een bronzen beeld 

Arent Fock:  
‘Je moet naar 
buiten treden, 
anders kent 
niemand je’

Nieuw onderzoeksfonds bij  
de Vereniging Rembrandt

Ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de 
Vereniging Rembrandt heeft Martijn Sanders een fonds 
ter ondersteuning van onderzoek naar moderne en 
hedendaagse kunst ingesteld. ‘Na alle prachtige jaren 
bij de Vereniging wilde ik graag iets achterlaten voor 
de toekomst,’ zegt Sanders. ‘Er is weinig ruimte voor 
jonge onderzoekers om binnen een museum onderzoek 
te doen op het gebied van de 20ste-eeuwse kunst. Ik 
vind het heel belangrijk dat daar financiële bijstand voor 
komt. Dat is extra belangrijk omdat er in de moderne 
kunst vaak materialen zijn gebruikt waarover weinig 
kennis bestaat. Ik hoop dat dit voorbeeld doet volgen 
en dat meer mensen een fonds zullen instellen. Het 
Fonds voor Onderzoek naar Moderne en Hedendaagse 
Kunst staat overigens nadrukkelijk open voor bijdragen 
van anderen.’

maakte. Of de Matthäus-Passion 
schreef. Dat is een gevoel van tijd-
loosheid en intense menselijkheid.’
 Fock: ‘Ik moet denken aan wat 
Churchill schijnt te hebben gezegd 
toen iemand voorstelde het budget 
voor cultuur maar liever in de oorlog 
te steken: Then what are we fighting 
for? Het gaat uiteindelijk toch om  
de verrijking van je hoofd.’s

Gijsbert van der Wal is kunsthistoricus  

en freelance journalist
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om te blijven vertellen, betoogde 
Hecht met overtuiging.
 Hoofdspreker Neil MacGregor, 
voormalig directeur van achtereen-
volgens de National Gallery en het 
British Museum in Londen, sprak over 
de bijzondere situatie in Neder land 
met al zijn stedelijke musea over de 
lokale geschiedenis, heel anders dan 
in Engeland waar het accent vooral 
op de nationale geschiedenis ligt.  
Hij onderstreepte het belang van een 
museum als plaats van gedeelde  
herinneringen voor inwoners uit alle 
lagen van de bevolking, ongeacht 
hun religie of culturele herkomst.
 De Rembrandtlezing werd afgeslo-
ten met de overhandiging van een 
boek aan Peter Hecht, die door ver-
schillende sprekers werd geroemd 

om zijn grote inzet als pleitbezorger 
van het openbaar kunstbezit, ter  
gelegenheid van zijn afscheid aan de 
Universiteit Utrecht. Collecting for the 
public: works that made a difference 
is een bundel opstellen van binnen- 
en buitenlandse specialisten over het 
verzamelen van kunst voor openbare 
collecties. Dit schitterend uitgegeven 
boek is voor leden 
van de Vereniging 
Rembrandt met 
korting te bestellens 

De Rembrandtlezing werd dit  
jaar op 12 mei gehouden in de 
Augustijnenkerk te Dordrecht. 
Rond de driehonderd leden van de 
Vereniging Rembrandt waren bij  
de lezing, die werd afgesloten met 
een bezoek aan de tentoonstelling 
Uit liefde voor de stad in het 
Dordrechts Museum.

Paul Spies, voormalig directeur van 
het Amsterdam Museum en thans 
directeur van de Stichting Stadsmusea 
Berlijn, sprak over de grote uitdaging 
waar stedelijke musea voor zijn ge-
steld: ze worden geacht er te zijn voor 
iedere bewoner van de stad en zijn 
daarom voortdurend bezig met het 
slechten van drempels, terwijl ze tege-
lijkertijd ook ervoor moeten waken 
de traditionele museum bezoeker niet 
van zich te vervreemden.
 De tweede spreker was prof. dr. 
Peter Hecht, bestuurslid en fellow 
van de Vereniging Rembrandt. Aan 
de hand van voorbeelden uit de ten-
toonstelling Uit liefde voor de stad 
ging hij in op het bezit van stedelijke 
musea. Dat bezit bestaat uit kunst en 
uit objecten die zijn bewaard om 
herinneringen levend te houden. 
Wat deze uitersten verbindt is het 
verhaal, en de verhalen over de ge-
schiedenis van de stad zijn het waard 

NU VERKRIJGBAAR

Collecting for the  
public: works that  
made a difference, is  
een gezamenlijke uitgave van de Vereniging 
Rembrandt en de Fondation Custodia uit 
Parijs. Het boek bestaat uit essays waarin  
conservatoren en anderen ingaan op de  
verwerving van individuele stukken of deel-
collecties door musea in Europa en Amerika, 
cruciale aanwinsten die het verschil hebben 
gemaakt voor openbare verzamelingen. Het 
boek kost in de handel € 39,50. Leden van de 
Vereniging Rembrandt betalen € 30,00 (incl. 
verzendkosten). U kunt deze (Engelstalige) 
publicatie bestellen door een mail met uw 
naam, lidmaatschapsnummer en adres te  
sturen naar: bureau@verenigingrembrandt.nl

 Rembrandtlezing 2016 
Remembering for the future: histories in art and things

Peter Hecht

Paul Spies

Neil MacGregor
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GERDIEN WUESTMAN

 ONDERZOEKSBEURZEN VAN DE VERENIGING REMBRANDT 

Zonder onderzoek staat alles stil

Elke conservator en museumdirecteur 
zal het beamen: wetenschappelijk  
onderzoek is de pijler onder bijna alle 
functies in een museum, van conser-
vering en restauratie tot de vaste  
presentatie en de organisatie van  
tentoonstellingen. Ook voor het ver-
sterken van de collectie is onderzoek 
essentieel. Om een goede aanvraag 
bij de Vereniging Rembrandt te kun-
nen doen, moet er binnen het aanvra-
gende museum immers een grondige 
kennis van de eigen verzameling aan-
wezig zijn. Jan Teeuwisse, directeur 
van Museum Beelden aan Zee: ‘Ons 
museum is gebouwd op één grote 
collectie en ons hele artistieke beleid 
wordt vanuit onze verzameling be-
paald. Het presenteren en uitbaten 
van de collectie zou niet mogelijk zijn 
zonder onderzoek. Het gaat om de 
verdieping. We zijn geen organisatie 
die tentooonstellingen koopt of over-
neemt.’ Ook Axel Rüger, directeur 
van het Van Gogh Museum, noemt 
onderzoek een niet te missen pijler: 
‘Ons museum is hét kenniscentrum 
over Van Gogh. Alles wat wij doen, 
tentoonstellingen, de vaste presen-
tatie, educatieve activiteiten, moet  
allemaal gestoeld zijn op kennis over 

Van Gogh. Zonder onderzoek geen 
kennis.’ 

VERSCHUIVING 

De laatste jaren zijn er steeds meer 
signalen dat het wetenschappelijk  
onderzoek binnen musea onder druk 
staat. Recent waarschuwde politicus 
en kunsthistoricus Alexander 
Pechtold voor het verdwijnen van  
expertise binnen de musea. Bij de 
opening van de tentoonstelling Uit 
liefde voor de stad in het Dordrechts 
Museum pleitte hij ervoor te waken 
dat de aandacht voor marketing,  
publieksvoorlichting en PR niet ten 
koste gaat van het aantal conservato-
ren en de onderzoekstaken van een 
museum. Wie zijn oor te luisteren 
legt in de kunstwereld, zal dit geluid 
vaker horen.
 Teeuwisse: ‘De overheid trekt zich 
terug. Musea zijn verzelfstandigd en 
zijn in toenemende mate autonome 
instituties. Het is de bedoeling dat 
musea steeds meer bedrijfsmatig gaan 
werken. Een van de effecten is dat de 
nadruk nu heel erg op tentoonstellin-
gen ligt. Musea zijn enorm bezig met 
blockbusters – soms met tentoonstel-
lingen die helemaal niets met de 

eigen collectie te maken hebben.  
Die bezoekersstromen voor de deur, 
dat wil iedereen.’ Een verschuiving in 
het museale landschap tekent zich af, 
zegt Teeuwisse: ‘De expertise was in 
het verleden sterk geworteld in de 
staf, nu wordt die ingehuurd. Maar 
musea moeten roeien met de riemen 
die ze hebben, dus het kan zijn dat  
bij kleine en middelgrote musea het 
doen van onderzoek erbij inschiet.’
 Een voorbeeld van zo’n kleiner mu-
seum is het Nationaal Glasmuseum in 
Leerdam. Directeur Hélène Besançon 
bevestigt dat het in haar organisatie 
ontbreekt aan structurele middelen 
om collectiegerelateerd onderzoek te 
doen: ‘Ik ben in mijn eentje, en heb 
mijn handen vol aan het runnen van 
een museum en het organiseren van 
tentoonstellingen. Onderzoek voor 
die tentoonstellingen gebeurt tussen-
door en in de avonduren of door vrij-
willigers, dat is niet de juiste manier 
van doen. Het gaat om professionali-
teit en continuïteit.’ 
 Wetenschappelijke activiteiten zijn 
van vitaal belang voor het museum, 
zegt Besançon: ‘Zo komt nieuwe  
informatie naar boven. Zonder we-
tenschappelijk onderzoek blijft het 

Het lijkt zo vanzelfsprekend: de conservator die dat verloren gewaande 
kunstwerk terugvindt bij een klein veilinghuis, of een ontbrekend object 
uit een ensemble ontdekt bij een verzamelaar. Leden van de Vereniging 
Rembrandt kennen de verhalen over dit soort vondsten, zoals over de karaf 
op Marktplaats, die door de conservator van het Nationaal Glasmuseum 
onmiddellijk werd herkend als een heel zeldzaam exemplaar van een  
ontwerp door Copier. De vanzelfsprekendheid deze kennis in huis hebben 
lijkt door bezuinigingen en andere ontwikkelingen echter langzamerhand 
te verdwijnen. Daarom is de Vereniging Rembrandt in 2012 begonnen met 
het steunen van wetenschappelijk onderzoek binnen musea.

Onderzoek binnen 
musea is altijd  
collectie gerelateerd

Axel Rüger: 
‘Mensen 
denken soms: 
“Van Gogh, 
daar is alles 
toch al over 
uitgezocht?”’
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stilstaan, dan zijn de objecten in de 
collectie alleen maar dode materie.’
 Rüger wijst ook op de bezuinigingen 
van 2012, toen een groot deel van de 
subsidie voor wetenschappelijk on-
derzoek van musea kwam te verval-
len. Slechts een handvol musea krijgt 
nog middelen voor wetenschappelijke 
activiteiten. Het Van Gogh Museum 
hoort daar niet bij. ‘Anders dan de 
overheid, vind ik dat onderzoek hoort 
bij musea met een collectie’, zegt 
Rüger. Dat dit ook binnen de universi-
teiten kan worden gedaan, is volgens 
hem een misverstand: ‘Onderzoek 
binnen musea is specifiek op de  
collectie en op de objecten gericht. 
Bij universiteiten is dat meestal breder 
en thematischer, en afhankelijk van 
de voorkeuren per instelling.’ Als 
voorbeeld van onderzoek dat niet 
snel zal worden gedaan aan een  
universiteit, noemt Rüger twee grote 
projecten die het Van Gogh Museum 
in de afgelopen jaren heeft afgerond: 
het brievenproject en het onderzoek 
naar de atelierpraktijk van Van Gogh. 
Het eerste project duurde vijftien jaar 
en heeft geresulteerd in een zesdelige 
geannoteerde en geïllustreerde editie; 
het onderzoek naar de atelierpraktijk 

nam acht jaar in beslag en leverde 
onder andere belangrijke nieuwe  
informatie op over Van Goghs mate-
riaalgebruik, de winkels waar hij  
schilderspullen kocht en zijn werk- 
locaties (binnen of buiten). 

FINANCIERING

Uit bezorgdheid over het verdwijnen 
van collectiegerelateerd onderzoek en 
daarmee het afbrokkelen van kennis 
in musea, heeft de Vereniging 
Rembrandt in 2012 het Ekkart Fonds 
voor kunsthistorisch onderzoek inge-
steld. Zij deed dat in nauwe samen-
werking met en een bijdrage van de 
Nederlandse Museumvereniging en 
Nederlandse musea, die deze zorg 
deelden. Recent kwamen er drie 
nieuwe Rembrandtfondsen bij met 
onderzoek in de doelstelling: het Van 
der Klaauw Fonds, het Schoufour-
Martin Fonds i.o. en het Fonds voor 
Onderzoek naar Moderne en 
Hedendaagse Kunst (zie kader).
 Een van de recente aanvragen bij 
het Ekkart Fonds is afkomstig van  
het Van Gogh Museum, dat steun 
aanvroeg bij de voorbereiding van 
een grote tentoonstelling over Van 
Gogh en Gustave Klimt in 2018/2019. 

Onderzocht wordt op welke manier 
kunststromingen als het impressio-
nisme, het symbolisme en het post-
impressionisme bijdroegen aan de  
internationalisering van de Weense 
kunstwereld, waarbij veel nieuwe 
kennis zal worden verzameld over  
de verspreiding en receptie van Van 
Gogh en zijn kring. Rüger: ‘Ons onder-
zoek wordt voor een deel gefinan- 
cieerd uit eigen middelen en voor  
een deel met externe bijdragen. De 
studie naar de internationale context 
rondom Klimt en de receptie van de 
internationale avant-gardekunst in 
Wenen is een extra project waar we 
gezien de onderzoeksintensiviteit 
meer capaciteit voor nodig hebben.’
 Besançon en Teeuwisse hebben 
beiden in een eerdere ronde met  
succes een aanvraag gedaan voor een 
beurs vanuit het Ekkart Fonds. In het 
Nationaal Glasmuseum is een onder-
zoek van start gegaan naar Petrus 
Marinus Cochius, die als directeur van 
de Glasfabriek Leerdam tussen 1912 en 
1933 een internationaal netwerk met 
bekende architecten en ontwerpers 
onderhield. Besançon: ‘Ik ben blij dat 
er fondsen zijn die onderzoek finan-
cieren. We hebben beurzen gekregen 

Hélène 
Besançon: 
‘Zonder 
onderzoek zijn 
de objecten  
in de collectie 
alleen maar 
dode materie’ 
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van het Ekkart Fonds van de 
Vereniging Rembrandt en het Prins 
Bernhard Cultuurfonds voor studies 
die in elkaars verlengde liggen. Ik doe 
onderzoek naar Cochius en Maartje 
Brattinga, die voor twee jaar is aange-
nomen als junior-conservator, naar de 
kunstenaars met wie hij werkte. We 
zijn bezig met brieven en dagboeken 
van Cochius en de ontwerpers met 
wie hij contact had om meer te weten 
te komen over de ontwerpgeschiede-
nis van voorwerpen uit onze collectie. 
Zonder hulp van een fonds zouden 
we dit niet kunnen doen.’
 Teeuwisse heeft al langer ervaring 
met het zoeken naar externe finan-
ciers: ‘Museum Beelden aan Zee is 
100% privaat, we draaien als een  
bedrijf. Voor dit soort activiteiten die 
echt essentieel zijn moeten we altijd 
de boer op.’ Al sinds zijn aanstelling 
in 2002 zet Teeuwisse zich actief in 
voor het versterken van de weten-
schappelijke aspiraties van Museum 
Beelden aan Zee. Zijn benoeming als 
buitengewoon hoogleraar aan de 
Universiteit van Leiden in 2012 ligt in 
dezelfde lijn: ‘Mijn leerstoel is de ge-
schiedenis, theorie en praktijk van de 
moderne beeldhouwkunst. Met de 
beurs uit het Ekkart Fonds wordt  
een studie naar de voorgeschiedenis 
daarvan bekostigd: Nederlandse 
beeldhouwkunst in de 19de eeuw. 
Nederland was veel meer een beeld-
houwland dan wordt gedacht. Het 
denkbeeld dat hier weinig traditie op 
dat gebied is, is juist in de 19de eeuw 
gegroeid.’
 Het is niet altijd makkelijk om finan-
ciële steun voor wetenschappelijk  
onderzoek te vinden, zegt Teeuwisse: 
‘De mogelijkheden zijn beperkt. Het 
is duur, het moet worden begeleid en 
er zijn risico’s aan verbonden: het  
onderzoek kan vastlopen, het levert 
niet altijd op wat je ervan had ver-
wacht. Het aantal fondsen dat aan  
dit soort activiteiten wil bijdragen is 
veel kleiner dan bij een boek of een 
tentoonstelling. Mijn leerstoel aan de 
Universiteit van Leiden wordt betaald 
door drie sponsors, dus die zijn er 
wel, maar mensen moeten wel een 

hart hebben voor een bepaald onder-
werp. Er zal steeds meer een beroep 
worden gedaan op private financiers 
en je ziet dat het ook vaak dezelfde 
mensen zijn die worden gevraagd.’

NIEUWE GENERATIE

De drie geïnterviewde directeuren 
zijn het erover eens dat het belangrijk 
is om de volgende generatie onder-
zoekers op te leiden in de musea. 
Teeuwisse: ‘Door de beurs kan een 
jonge onderzoeker zich verdiepen. 
Het onderzoek naar beeldhouwkunst 
in de 19de eeuw waar wij een beurs 
voor hebben gekregen is begonnen 
door Hanna Klarenbeek, en wordt  
nu voortgezet door Frédérique 
Brinkerink, voor wie het tevens een 
opmaat naar haar promotie is.’ Rüger: 
‘Ons onderzoek wordt vooral door de 
vaste staf gedaan, maar we werken 
ook samen met de conservatoren-
opleiding. We proberen jonge kunst-
historici erbij te betrekken om die een 
kans te geven kennis te vergaren. 
Daarnaast is het ook in ons eigen be-
lang om jonge mensen te fascineren 
en te inspireren om zich op Van  
Gogh te richten, want we hebben 
Nachwuchs nodig. Net als bij 
Rembrandt en Vermeer het geval is, 
denken mensen soms: “Van Gogh, 
daar is alles toch al over uitgezocht?” 
Maar er zijn steeds nieuwe tijden, 
nieuwe interpretatiemodellen, 
nieuwe gedachten, veranderende 
waarnemingen en nieuwe technieken 
bij natuurwetenschappelijk onderzoek. 
Zo is er nu een techniek waarmee je 
met de computer het weefpatroon 
van een doek in kaart kunt brengen 
en kunt zien of doeken van verschil-
lende schilderijen van dezelfde rol  
afkomstig zijn. Door deze en andere 
ontwikkelingen zijn er bij ons de  
laatste jaren belangrijke nieuwe in-
zichten ontstaan en dingen ontdekt 
die we twintig jaar geleden niet  
hadden kunnen vinden. De onder-
zoeksfunctie is belangrijk, daar  
moeten we blijvend in investeren.’s

Gerdien Wuestman is redacteur  

van de Vereniging Rembrandt

Onderzoeks-
fondsen van  
de Vereniging 
Rembrandt

   Het Ekkart Fonds voor kunst-
historisch onderzoek is be-
stemd voor de verstrekking van 
beurzen voor onderzoek dat is 
gericht op de bestudering en 
wetenschappelijke ontsluiting 
van museale (deel)verzamelin-
gen, al dan niet gericht op de 
voorbereiding van tentoonstel-
lingen. De onderzoeker is bij 
voorkeur niet ouder dan 35 jaar. 

   De doelstelling van het Van der 
Klaauw Fonds is het verlenen 
van een financiële bijdrage aan 
Nederlandse musea en aanver-
wante instellingen om een jonge 
afgestudeerde restaurator onder- 
zoek te laten verrichten naar de 
materiële staat van kunstwerken 
op papier of op aanverwante 
dragers, resulterend in een ten-
toonstelling, tentoonstellings- 
of collectiepublicatie.

   Het Schoufour-Martin Fonds 
i.o. heeft een tweeledige doel-
stelling. Een hiervan is het ver-
sterken van aan een collectie 
gerelateerde kennis, zo moge-
lijk met een nadruk op laat-
middeleeuwse kunst. Hiertoe 
worden beurzen verstrekt voor 
museaal kunsthistorisch onder-
zoek dat is gericht op de bestu-
dering en de wetenschappelijke 
ontsluiting van museale (deel)
verzamelingen, al dan niet ten 
behoeve van tentoonstellingen.

   Het Fonds voor Onderzoek naar 
Moderne en Hedendaagse Kunst 
is bedoeld voor kunsthistorisch 
en/of materiaaltechnisch onder-
zoek door jonge kunsthistorici 
en/of restauratoren op het ge-
bied van de kunst van na 1900 
(zie over dit fonds ook p. 8)

Jan Teeuwisse: 
‘De mogelijk
heden voor 
sponsoring van 
onderzoek zijn 
beperkter dan 
voor een 
tentoonstelling 
of een boek’



Goed gezien: Vincent van Gogh?

Bloemstilleven met 
akkerbloemen en rozen 
Vincent van Gogh
1886-87. Olieverf op 
doek, 99 x 78 cm 
KRÖLLER-MÜLLER 

MUSEUM, OTTERLO

L i te ratuur :

J. ten Berge, e.a.,  
De schilderijen van Vincent 
van Gogh in de collectie van 
het Kröller-Müller Museum, 
Otterlo 2003, pp. 155-157

L. Struick van der Loeff e.a., 
‘Rehabilitation of a flower 
still life in the Kröller-Müller 
Museum and a lost painting 
by Van Gogh’, Van Gogh: 
New Findings. Van Gogh 
Studies 4, Zwolle/Amster-
dam 2012, pp. 32-53

Kort nadat het Kröller-Müller Museum 
in 1974 dit bloemstilleven met steun 
van de Vereniging Rembrandt en het 
Prins Bernhard Fonds verwierf, ontstond 
twijfel over de toeschrijving. In de Van 
Goghs oeuvrecatalogus uit 1928 (bewerkt 
in 1970) was het weliswaar als een in 
Parijs 1886 gedateerd werk opgenomen, 
maar aarzeling was er ook al in 1957 
toen het stilleven voor het eerst werd 
tentoongesteld en een kunstcriticus 
het een ‘onbegrijpelijk en kunstzinnig 
dubieus bloemstuk’ noemde. Was er 
een verkeerde inschatting gemaakt?

Voor Van Goghs doen is het een weel-
derig stilleven met een overvloed aan 
bloemen zowel in als rond de vaas en 
met name dat laatste is voor hem nogal 
ongebruikelijk. Daarbij kent het voor een 
Parijs bloemstuk een opmerkelijk groot 
formaat, terwijl het stilistisch wisselvallig 

van kwaliteit mag worden genoemd. In 
het museum hoopte men ‘de plaats van 
dit exceptionele werk in het oeuvre van 
Van Gogh’ ooit nader te kunnen bepalen, 
maar daar kwam het niet van. Na kort 
tussen de andere Van Goghs te hebben 
gehangen, mocht het een muur delen 
met Manet en Monticelli om uiteindelijk 
in het depot te belanden. Groeiende 
consensus bij Van Gogh-onderzoekers 
leidde ertoe dat het werk in 2003  
met de verschijning van een nieuwe 
bestandscatalogus openlijk werd afge-
schreven.

Het sierde de toenmalige directeur 
van het museum, Evert van Straaten, 
dat hij het bloemstilleven vervolgens 
niet definitief naar het depot verbande, 
maar met enige regelmaat tentoonstelde, 
simpelweg omdat hij het een vitaal  
stuk vond. Zo verdween het niet uit het 
zicht en kon er opnieuw twijfel groeien. 
Uit een röntgenopname was al gebleken 
dat er zich een voorstelling van twee 
mannen in gevechtshouding onder het 
stilleven bevond, maar die opname was 
niet bijster goed leesbaar. Van Gogh, zo 
weten we uit zijn brieven, schilderde 
eind januari 1886 op de academie in 
Antwerpen twee worstelaars: zat dit 
verloren gewaande werk misschien onder 
de bloemen? In 2010 kreeg het museum 
de mogelijkheid het werk met behulp 
van een synchrotron (deeltjesversneller) 
op pigmenten te onderzoeken. Met 
deze techniek kunnen onderliggende 
voorstellingen veel gedetailleerder in 
beeld worden gebracht en dat pakte in 
dit geval spectaculair uit. De twee wor-
stelaars vertoonden duidelijk stilistisch 
verwantschap met figuurstukken uit  
Van Goghs Brabantse periode. 

Een team van onderzoekers boog  
zich vervolgens over het schilderij.  
Het wist zich daarbij gesteund door  
het uitgebreide onderzoek dat het Van 
Gogh Museum intussen naar Van Goghs 
Antwerpse en Parijse periode had ver-
richt. Gaandeweg werd duidelijk dat het 

werk wel degelijk een plaats in Van Goghs 
oeuvre kon opeisen. Zo kwamen de  
gebruikte pigmenten en ook het direct 
overschilderen van een voorstelling 
(zonder tussenlaag) keurig overeen met 
wat inmiddels over Van Goghs techniek 
in deze periode bekend was geworden. 
De stilistische wisselvalligheid kwam 
mede doordat het bloemstilleven direct 
over een hoogst hobbelige ondergrond 
was geschilderd. Dat verklaart ook de 
overvloed aan bloemen in de voorgrond, 
want op die plek moest een complete 
worstelaar weg worden geschilderd. 
Was eerder al eens Georges Jeannin 
(1841-1925) – bekend om zijn weelderige 
bloemstukken – als mogelijke auteur 
van het stilleven genoemd, achteraf kan 
misschien worden gesteld dat Vincent 
met dit werk een Jeannin-achtig experi-
ment aanging. Wellicht niet geheel te-
vreden met het eindresultaat bleef het 
bij een eenmalig project. Goed gezien 
in 1974? Met de kennis van nu, jazeker!s

Teio Meedendorp is senior onderzoeker  

Van Gogh Museum

Voor deze afbeelding is een röntgenfoto van het 
bloemstilleven op vier plekken gecombineerd 
met opnames die de distributie van zinkwit in 
de ondergelegen voorstelling zichtbaar maken.  
Deze zijn verkregen door de achterzijde van het 
schilderij met MA-XRF te scannen.
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LAURENS MEERMAN

Privéverzamelingen van het kaliber 
Van Loon waren in het 19de-eeuwse 
Nederland van groot belang. Bij die 
verzamelaars thuis stonden kunste-
naars en kunstliefhebbers oog in oog 
met werken van meesters die in de 
Nederlandse musea nog niet of niet 
zo goed waren vertegenwoordigd. 
Door het ontbreken van een aankoop-
budget voor die musea, en van wet-
geving die de verkoop van belangrijke 
kunstwerken naar het buitenland be-
moeilijkte, was de toekomst van zulke 
particuliere collecties altijd onzeker. 
En ook als een verzameling niet en 
bloc werd verkocht, zoals bij de Van 
Loons, verdwenen bij verkoop de 
topstukken doorgaans over de grens, 
waar vorsten en industriëlen bereid 
waren er een fortuin voor te geven.

DONKERE DECENNIA

Zo was het niet altijd geweest.  
In het begin van de 19de eeuw had 
koning Lodewijk Napoleon het jonge 
Rijks museum (toen nog Koninklijk 

Museum) gesteund bij de aankoop 
van twee privéverzamelingen.1 Zijn 
opvolger koning Willem I was minder 
gul, al bestemde hij nog af en toen een 
belangrijk werk voor het Mauritshuis, 
waar de verzameling van zijn vader, 
stadhouder Willem V, werd bewaard. 
Na Willems troonsafstand in 1840 
hield deze toch al geringe steun voor 
de musea op, maar de uitverkoop  
van privéverzamelingen ging door. 
Wie onderzoekt wat er toen verloren 
ging, beseft hoe hard de Vereniging 
Rembrandt nodig was. Daarom hier 
een reconstructie, in vogelvlucht, van 
de donkere decennia tussen Lodewijk 
Napoleons aftreden in 1810 en de op-
richting van de Vereniging in 1883.2

 In de vier jaar van zijn bewind had 
Lodewijk Napoleon geprobeerd in 
Amsterdam een nationaal museum te 
vormen naar Frans model. Die poging 
was bij zijn aftreden nog allesbehalve 
voltooid. De kunsthistorische hiaten 
niet meegewogen, weerspiegelden  
de museale collecties ook de toen 
heersende smaak niet goed. Zeer  
onfortuinlijk was daarom het verlies 
van de collectie van Pieter de Smeth 
van Alphen, die vlak na Lodewijks 
troonsafstand in 1810 werd geveild. 
Dit kabinet bevatte representatieve 
werken van vrijwel alle 17de-eeuwse 
meesters die men toen de moeite 
waard vond. Rijksmuseumdirecteur 
Cornelis Apostool was zelfs van me-
ning dat de aankoop van dit kabinet 
van zijn museum het beste op het  
gebied van de Hollandse school zou 
maken.3 Maar in de bestuurlijke  
chaos na het vertrek van Lodewijk 
Napoleon kon het museum niet eens 
salarissen uitbetalen, laat staan grote 
aankopen doen.4

 Het bekende dubbelportret van  
De scheepsbouwmeester en zijn vrouw 
van Rembrandt en een van de beste 
historiestukken van Anthony van 

Dyck kwamen zo bij de Britse kroon 
terecht. Het Rijksmuseum moest  
zich troosten met een landschap van 
Jacob van Ruisdael. Twee uitzonder-
lijk mooie schilderijen van Pieter de 
Hooch werden voor flinke bedragen 
toegeslagen aan Nederlandse verza-
melaars, want De Hooch was in het 
buitenland nog niet zo bekend. Maar 
dat zou snel veranderen, en het 
Rijksmuseum greep in 1817 wijselijk 
zijn kans, toen één van die schilderijen 
opnieuw werd geveild. Het andere 
werk, de Binnenplaats van een huis in 
Delft werd helaas in 1825 uit de hand 
verkocht en kwam in de collectie van 

Deze zomer keren Rembrandts 
portretten van Marten Soolmans en 
Oopjen Coopit terug naar Amsterdam. 
Daar hingen ze tot 1877 bij de familie 
Van Loon, als onderdeel van een  
fameuze schilderijenverzameling die 
in hoofdzaak al in de 18de eeuw was 
gevormd. De stille verkoop van deze 
collectie aan de Franse tak van de  
bankiersfamilie Rothschild, was een 
sleutelmoment in de geschiedenis van 
het Nederlands openbaar kunstbezit. 
Zes jaar later werd de Vereniging 
Rembrandt opgericht, onder meer om 
te voorkomen dat er nog eens zo’n 
culturele aderlating zou plaatsvinden. 

Verloren kunstkabinetten 
De uitverkoop van privécollecties in de 19de eeuw

Binnenplaats van een 
huis in Delft
Pieter de Hooch
1658. Olieverf op doek,  
73,5 x 60 cm  
NATIONAL GALLERY, LONDEN

© The National Gallery, 
London
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de Britse premier Sir Robert Peel  
terecht. In 1871 werd die verzameling 
door Peels zoon verkocht aan de 
Londense National Gallery.
 De collectie van koning Willem II 
was net als de verzameling De Smeth 
van Alphen relatief klein van omvang, 
maar van een hoog niveau. Naast uit-
stekende stukken van Hollandse en 
Vlaamse meesters, zoals Rembrandts 
Portret van Nicolaes Ruts (Frick 
Collection, New York) en enkele van 
de beste portretten van Van Dyck, 
bezat de koning schilderijen uit de 
Spaanse en de Italiaanse school, terwijl 
hij ook een vroeg liefhebber van de 
zogenaamde Vlaamse primitieven was; 
zijn verzameling was in dat opzicht 
ongeëvenaard.5 Vanwege een hoge 
schuld werden zijn schilderijen kort na 
Willems dood geveild. Van pogingen 
om dit kabinet voor Nederland te be-
houden kwam niets terecht.6 Onder-
tussen streden de grote buitenlandse 
verzamelaars en musea om de meester-
werken. De Russische tsaar Nicolaas I 
verwierf toen Van Eycks Annunciatie, 
terwijl Hobbema’s Watermolen 
(Wallace Collection, Londen) naar de 
markies van Hertford ging.7 
 Het verlies van de Watermolen lag 
toen gevoeliger dan het verlies van de 
Van Eyck, wiens tegenwoordige repu-
tatie toen nog maar net in opkomst 
was. Op de veiling De Smeth van 
Alphen had men ook al twee goede 
Hobbema’s laten gaan en ook het  
belangrijke stuk van de Amsterdamse 
verzamelaar Jacob de Vos was op de 
veiling van diens nalatenschap gemist. 
Voorafgaand aan die veiling in 1833 
had Cornelis Apostool overheidssteun 
gevraagd om het toen al beroemde 
landschap uit deze collectie te kunnen 
kopen.8 Die steun bleef uit, maar  
het schilderij verdween niet naar het 
buitenland, zoals inmiddels wel was 
gebeurd met beide stukken uit de 

verzameling De Smeth van Alphen. 
Het doek bleef zelfs in Amsterdam,  
in de collectie van de familie Van 
Brienen van de Groote Lindt, die  
verder onder meer een prachtige Hals 
en ook Ruisdaels Brug met sluis bezat. 
Met twee vaste bezoekersdagen per 
week, kon deze collectie praktisch als 
een museum worden beschouwd.9 
Dat hield op in 1865, toen ook deze 
familie haar verzameling liet veilen. 
Hoewel het Rotterdamse museum 
Boijmans toen zijn Dode zwaan van 
Jan Weenix kocht, vlogen de grote 
vogels over het net. De Hals, Hobbema 
en Ruisdael gingen allemaal naar 
schatrijke buitenlandse verzamelaars. 
In het geval van Hobbema was dat 
opnieuw de markies van Hertford, 
wiens nazaten de Wallace Collection 
zouden oprichten. 

GEDEELTELIJKE REPARATIE

Al in 1889 probeerde de inmiddels 
opgerichte Vereniging Rembrandt in 
Parijs Ruisdaels Brug met sluis terug 
naar Nederland te brengen, maar 
daarvoor bleek het schilderij te duur.10 
Voor zulke kostbare aankopen was 
het toen blijkbaar nog te vroeg,  
maar het zou niet lang duren of de 
Vereniging kon beginnen de Collectie 
Nederland met topstukken aan te 
vullen. Dat lukte vaak heel goed:  
tot op heden werden maar liefst vijf 
landschappen van Ruisdael gesteund, 
waaronder een duingezicht dat in 
1900 voor zijn geboortestad Haarlem 
werd verworven. In 1913 kwam ook 
de eerste grote Hobbema in een 
Nederlands museum. Dat schilderij 
kocht de Vereniging in Parijs, op de 
veiling van de Haagse verzameling 
Steengracht.11 Later zou men nog 
twee andere landschappen van die 
schilder voor het openbaar kunstbezit 
helpen verwerven. Niet alles kon  
echter gerepareerd worden en 

Annunciatie
Jan van Eyck
ca. 1434-36. Olieverf op doek  
(overgebracht van paneel), 90,2 x 34,1 cm 
NATIONAL GALLERY OF ART, WASHINGTON

Courtesy National Gallery of Art, Washington
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Vlaamse primitieven zoals koning 
Willem II die had verzameld, zoekt 
men in Nederlandse musea tevergeefs. 
Van Eycks Annunciatie zou weliswaar 
in 1931 de Hermitage weer verlaten, 
toen de Sovjet-Unie een reeks belang-
rijke werken uit dat museum verkocht, 
maar voor Nederland werden bij die 
gelegenheid twee Rembrandts verwor-
ven, waaronder Titus met monnikskap. 
Iedere dag weer raakt de schoonheid 
van dat door de Vereniging Rembrandt 
gekochte schilderij duizenden bezoekers 
in het Rijksmuseum. Zulke stukken zijn 
steeds schaarser en duurder geworden, 
maar daarmee gelukkig nog niet onbe-
reikbaar. Rembrandts Portret van een 
oude man, dat het Mauritshuis in 1999 
verwierf met steun van de Vereniging 
en vele anderen, is net zo’n topwerk. 
Zes jaar later steunde de Vereniging 
hetzelfde museum bij de aankoop van 
Jacob van Ruisdaels monumentale 
Landschap met kasteel Bentheim. Zulke 
droomaankopen bewijzen dat de taak 
van de Vereniging na ruim 130 jaar nog 
actueel is.s

Laurens Meerman studeerde in 2015 
af aan de Utrechtse onderzoeksmaster 
Kunstgeschiedenis, met als specialisatie 
verzamelgeschiedenis 

Brug met een sluis
Jacob van Ruisdael
ca. 1648-49. Olieverf op doek, 76,2 x 108,7 cm
THE J. PAUL GETTY MUSEUM, LOS ANGELES/MALIBU

Noten

1. Zie E. Bergvelt, Het Pantheon der  
Gouden Eeuw, Zwolle 1998, pp. 55-87 
voor Lodewijk Napoleon en het  
Rijksmuseum. 

2. Voor de voorgeschiedenis van de Vere-
n iging Rembrandt, zie P. Hecht, 125 jaar 
openbaar kunstbezit met steun van de 
Vereniging Rembrandt, tent. cat. Amster-
dam (Van Gogh museum) 2008, pp. 11-17.

3. Bergvelt, op. cit. (noot 1), p. 301, noot 
39. 

4. Bergvelt, op. cit. (noot 1), p. 87. 

5. Voor deze collectie, zie E. Hinterding 
en F. Horsch, ‘“A small but choice col-
lection”: the art gallery of King Willem II 
of the Netherlands (1792-1849)’, Simiolus 
19 (1989), pp. 5-138, en S. Paarlberg en 
H. Slechte (red.), Willem II. De Koning 
en de Kunst, tent. cat. Dordrecht  

(Dordrechts Museum) 2014.

6. Paarlberg en Slechte 2014, op. cit. 
(noot 5), pp. 108, 318-319, noten 101  
en 106. 

7. Hinterding en Horsch 1989, op. cit. 
(noot 5), pp. 56, 88, cat. nrs. 1 en 98. 

8. G.A.M. Janssen, Das Haus  
Herengracht 182 zu Amsterdam und 
seine Sammlung von Gemälden  
Niederländischer Maler des siebzehnten

    Jahrhunderts, dissertatie, Ludwig-
Maximilians-Universität München 
1988, pp. 119, 157, noot 112. Over De 
Vos en Hobbema, zie C.J. de Bruyn 
Kops, ‘Wybrand Hendriks en Felix 
Meritis’, Zeventigste Jaarboek Amste-
lodamum, Amsterdam 1978, pp. 294-
311, in het bijzonder pp. 305-311. 

9. Janssen 1988, op cit. (noot 8), p. 181. 

10. Hecht 2008, op. cit. (noot 2), p. 30.

11. De eerste grote Hobbema die het 
Mauritshuis in 1913 kreeg, werd in 
1950 door de Nederlandse regering  
cadeau gegeven aan Canada. In 1994 
verwierf het Mauritshuis, opnieuw 
met steun van de Vereniging, en dit 
keer vele anderen, een vervangend 
werk om dat gemis weer goed te 
maken.

Boslandschap 
Meindert Hobbema
ca. 1663. Olieverf op paneel, 39,7 x 56,2 cm 
THE WALLACE COLLECTION, LONDEN
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 C onservator Micha Leeflang van Museum 
Catharijneconvent beseft hoe ze straalt als 
ze met het beeld poseert voor de fotografe. 

‘Ik lijk wel een trotse moeder!’ Ze bekijkt de nieuwe 
aanwinst met prof. dr. Herman Pleij, die als gast-
conservator werkt aan de tentoonstelling De zomer 
van Herman Pleij. Aan de hand van objecten uit de 
ver zameling van het Catharijneconvent, voor het 
 merendeel afkomstig uit het depot, belicht Pleij een 
aantal thema’s die iets vertellen over de Lage Landen 
van de 15de en 16de eeuw en indirect ook iets over het 
Nederland van nu. De recent verworven sculptuur 
zal een centrale plaats in de tentoonstelling innemen. 
 Het beeld van Maria met het Christuskind is pas 
sinds kort in Utrecht. In februari van dit jaar, drie 
weken voor de kunst- en antiekbeurs TEFAF in 
Maastricht van start ging, werd het aangeboden aan 
Museum Catharijneconvent. Leeflang kende het 
beeld al langer, want het maakte deel uit van de ten-
toonstelling die zij in 2012 over Utrechtse beeldhouw-
kunst rond 1500 organiseerde. Toen was het niet te 
koop, nu wel. Enkele spannende weken braken aan, 
want de handelaar – die wist dat het opmerkelijke 
beeld in Maastricht snel een koper zou vinden – gaf 
het museum tot de opening van de beurs de tijd om 
het geld bij elkaar te krijgen. Leeflang: ‘We hebben 
een legaat voor aankopen gekregen, maar de voor-
waarde was dat dit voor 50% van de aankoopprijs 
mocht worden gebruikt en dat de andere 50% van de 
fondsen moest komen. Ik ben gaan onderhandelen 
over de prijs en heb ook meteen een spoedaanvraag 
bij de Vereniging Rembrandt ingediend. We zijn heel 
blij dat het is gelukt.’ 

BESCHILDERING

Hoewel Leeflang het beeld al eerder had gezien en 
beschreven, herkende ze het niet onmiddellijk toen ze 
het terugzag op de foto van de handelaar. Ik dacht: 

‘Wat een interessant beeld, maar wat komt het me 
 bekend voor! Toen het bij ons in de tentoonstelling 
was, zag het er heel anders uit: het was beschilderd. 
Die 19de-eeuwse beschildering is kort voor de verkoop 
verwijderd.’ Pleij: ‘Er is voortdurend geknutseld aan 
dit soort beelden. In de klassieke oudheid en de 
 middeleeuwen waren die beelden allemaal bont be-
schilderd. In later eeuwen zijn mensen die beelden 
gaan logen. Ze zien liever het kale hout met hier en 
daar een wormgaatje, dat ziet er authentieker uit.’ 
Betreurt hij de schoonmaak? ‘Ik vond het eigenlijk 
aantrekkelijker met die kleuren,’ zegt Pleij. ‘Die be-
schildering vertelt ook iets over de 19de eeuw, dus je 
ontneemt zo’n beeld iets van zijn geschiedenis met het 
verwijderen ervan.’ Leeflang: ‘Het was op een ándere 
manier aantrekkelijk. Het beeld was door de verschil-

VERZAMELGEBIED GESTEUND    MIDDELEEUWSE KUNST

Superieure beeldhouwkunst uit de 15de eeuw
              Een spoedaanvraag voor Museum Catharijneconvent 

Nog geen 30 centimeter hoog is de nieuwe 
aanwinst van Museum Catharijneconvent. 
Het is een intiem tafereel van Maria met  
het Christuskind. 
Maria houdt een bijbel in haar linkerhand en 
beroert met de vingers van haar rechterhand 

de schouders van het staande kind, dat zijn 
hand op het boek legt. Pas in tweede instantie 
valt een bijzonder detail op in de geplooide 
gewaden: de tuniek van het Christuskind  
valt zo ver open dat zijn naakte onderlichaam
is te zien.

Micha Leeflang en
Herman Pleij met  
het recent verworven 
Mariabeeld
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lende kleuren beter leesbaar, maar die 19de-eeuwse 
beschildering was beschadigd, en allerlei details in 
het snijwerk waren dichtgesmeerd. Nu zijn die weer 
te zien, daar heeft het beeld echt bij gewonnen. Ook 
zijn nu sporen van de oorspronkelijke beschildering 
zichtbaar geworden. Op het gewaad van Maria zie je 
nog wat bladzilver zitten en op de gezichten zijn zelfs 
de blosjes nog te zien.’ 
 Wie kan de maker zijn geweest? Leeflang wijst op 
een ingebrand handje rechts op de voorkant van de 
stoel: ‘Er is een enorme discussie over dit handje. Dat 
is het keurmerk van Antwerpen, maar dat betekent 
 alleen dat het daar is verkocht, niet dat het daar ook 
is gemaakt.’ Zij is ervan overtuigd dat de maker in de 
omgeving van de Utrechtse beeldhouwer Adriaen van 
Wesel (ca. 1417 - kort na 1490) moet worden gezocht, 
en dat was ook de reden dat zij dit object voor de 
 verzameling van Museum Catharijneconvent wilde 
verwerven: ‘Het is een Utrechts beeld dat perfect in 
de collectie past. De stijl, en dan vooral van het haar 
en het gezicht, komt overeen met die van Adriaen  
van Wesel. Mogelijk is het in zijn atelier gemaakt.  
De plooival is weliswaar hoekiger, maar dat zie je bij 
veel Utrechtse beelden.’ Een Utrechtse oorsprong is 
niet in tegenspraak met de aanwezigheid van het 
Antwerpse merk, zegt Leeflang: ‘Het is bekend dat er 
rond 1500 veel beelden vanuit Utrecht naar Antwerpen 
werden verscheept. Utrecht was in de late 15de en de 
vroege 16de eeuw het middelpunt van de  Noordwest-
Europese beeldhouwkunst. De beelden die hier werden 
gemaakt waren veel realistischer dan wat er elders 
werd geproduceerd, daar was vraag naar. Door het 
merk laat dit beeld iets zien van die internationale 
handel en de relatie met Antwerpen.’

‘OSTENTATIO GENITALIUM’

Naast de hoge kwaliteit van het houtsnijdwerk en  
de connectie tussen Utrecht en Antwerpen speelde 
ook de bijzondere iconografie een rol bij de aankoop. 
Bij andere Mariabeelden uit de middeleeuwen zit  
het kind op de arm, maar hier staat het en treedt het 
nadrukkelijk op de voorgrond. Pleij: ‘In de meeste 

Maria’s met kind zien we een kind dat herkenbaar is 
als een leuk peutertje, dat met zijn handjes met de 
 pagina’s van de bijbel speelt en ze een beetje ver-
frommelt. Dat idee is hier volledig verlaten. Hier is 
het kind al een mannetje dat onderwijzer is. Hij wijst 
op de bijbel om te laten zien dat hij heel goed weet 
wat hij op aarde komt doen.’ 
 Een ander opvallend kenmerk is de openvallende 
tuniek, die het naakte onderlichaam van het kind aan 
de openbaarheid prijsgeeft. Nu is daar niets meer te 
zien, maar oorspronkelijk hebben daar genitaliën 
 gezeten, zegt Pleij. Op een zeker moment is het beeld 
gekuist, zoals wel vaker gebeurde bij middeleeuwse 
voorstellingen van het naakte Christuskind. De aan-
wezigheid van genitaliën was niet ongewoon: ‘In 
 middeleeuwse schilderijen en beelden wordt het 
geslachts deel van het Christuskind heel vaak expliciet 
getoond, door Maria de beentjes te laten spreiden of 
de lendendoek opzij te laten schuiven. Dat deden ze 
om te laten zien dat het een echt mens is, een echte 
jongen: het Woord is vlees geworden.’ Met het demon-
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Zittende Maria met staand Christuskind, Utrecht
Omgeving Adriaen van Wesel
ca. 1480. Eikenhout met restanten van oorspronkelijke polychromie,  
H 28 cm
Bijdrage: € 19.750, waarvan € 10.000 uit het Schoufour-Martin Fonds 
i.o. en € 9.750 uit het Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds
MUSEUM CATHARIJNECONVENT, UTRECHT

Het beeld van de zittende Maria met staand Christuskind is aangekocht met  
steun van de Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar Schoufour-Martin Fonds 
i.o. en haar Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds 

Het beeld zoals 
het eruit zag vóór 
de restauratie



stratief tonen van het geslachtsdeel wordt tevens  
verwezen naar de besnijdenis van het Christuskind. 
Pleij heeft meer voorbeelden verzameld van dit  
motief (‘ ostentatio genitalium’), die hij zal laten zien  
en toelichten in zijn tentoonstelling.
 Leeflang denkt dat het beeld mogelijk deel heeft 
uitgemaakt van een groter geheel, zoals een altaar-
retabel met scènes uit het leven van Jezus, dat wellicht 
functioneerde in een privékapel: ‘Maria en het kind 
kijken allebei naar beneden, dus het was de bedoeling 
het beeld vanaf een iets lager punt te zien. Je wilt ervoor 
knielen.’ Pleij: ‘Dat was precies de bedoeling van die 
kunst. En ook het formaat wijst erop dat de gelovige 
in de buurt moest kunnen komen, dus je kunt denken 
aan een rijke woning of een kleine kapel. Er wordt 
contact met het publiek gemaakt.’
 Wat de context in de late 15de eeuw ook mag zijn 
geweest, zeker is dat het beeld in de presentatie van 
het museum een heel andere betekenis krijgt. Het zal 
met twee andere werken van Adriaen van Wesel in de 
zogenaamde Utrechtzaal worden geëxposeerd. Als 
museumbezoeker moet je zelf bepalen hoe je naar zo’n 
beeld wilt kijken, vindt Pleij: ‘Je kunt het prachtig 
vinden, je kunt de techniek bewonderen, en wie meer 
over de context wil weten komt uit bij het verhaal. 
Het beeld stamt uit een tijd waarin de hele kunst-
productie erop was gericht de kijker te laten mee-
voelen met het lijdensverhaal. Deze kunst was erop 
uit mensen te ontroeren en te emotioneren. Aanzien 
doet gedenken.’s

Gerdien Wuestman

Redacteur van het Bulletin van de Vereniging Rembrandt

Kunstvragen 

Annemarie Dalenoord (45)
Coördinator Vrienden en Fonds Museum Catharijneconvent.  
Jonge meester van de Vereniging Rembrandt, lid sinds 2013

Wat is uw eerste kennismaking met kunst?
‘Mijn moeder kan heel goed tekenen en 
schilderen. Zij nam mij al vroeg mee naar 
musea. Een van de bezoeken die me is 
bijgebleven, was aan het Haags Gemeente-
museum, daar kom ik nog steeds graag.’

Herinnert u zich nog uw eerste 
kunstreproductie?
‘Ja, en die heb ik nog steeds, al hangt deze 

niet meer aan de muur. Het is een ingelijste reproductie van het 
Meisje met de parel, een dierbare herinnering aan de tijd dat ik bij 
het Mauritshuis werkte.’

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Die heb ik helaas nog niet kunnen doen. Wat ik thuis heb 
hangen, zijn vooral werken van mijn moeder.’

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Onlangs was ik met een groep donateurs in het Noordbrabants 
Museum voor de Jheronimus Bosch-tentoonstelling. Die 
tentoonstelling was prachtig, maar ik was ook erg onder de 
indruk van het gebouw, dat is heel mooi geworden na de 
verbouwing. Ik wil daar zeker nog eens naar terug om rustig te 
kijken. Het museum staat nu echt weer op de kaart.’

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen steunen?
‘In Museum Catharijneconvent, waar ik nu werk, bestaan nog 
vele wensen voor aankopen, daar zou ik graag aan willen 
bijdragen. Maar voor welk museum het ook zou zijn, het zou in 
ieder geval om een belangrijk sleutelstuk voor die collectie 
moeten gaan.’ 

Tentoonstelling die ooit indruk heeft gemaakt?
‘Dat is absoluut Late Rembrandt in het Rijksmuseum! Ik ben er 
een paar keer geweest om goed te kunnen kijken. Ook met mijn 
oudste dochter, die ook graag tekent, om haar te laten zien wat 
voor meesterwerken het zijn en hoe prachtig dat allemaal 
geschilderd is.’

Zou het ooit mogelijk zijn, wat zou u graag uit uw eigen 
verzameling aan een museum willen schenken, om iedereen 
van mee te kunnen laten genieten? 
‘Ik zou in de toekomst wel een mooi werk willen nalaten, maar 
ik ben niet echt een verzamelaar. Ik ga liever naar musea, om 
daar te genieten van de kunst en om kennis en inspiratie op te 
doen. En dat is ook precies de reden waarom ik de Vereniging 
Rembrandt steun.’

Het beeld is van 8 juli tot en met 4 september te zien in 
de tentoonstelling De zomer van Herman Pleij in Museum 
Catharijneconvent.
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Detail met het 
keurmerk van 
Antwerpen



Het gesigneerde en gedateerde schilderij van 
Bol is een van de vroegste landschappen op 
groot formaat. Zoals gebruikelijk in de 16de 
eeuw vormt het de setting van een religieuze 
voorstelling: Johannes de Evangelist die op het 
eiland Patmos de Openbaringen op schrift stelt. 
Het panoramische landschap voert hier echter 
de boventoon en vormt zo een opmaat naar 
de 17de eeuw, waarin het landschap als zelf-
standig onderwerp tot volle bloei zou komen. 
Hans Bol, die afkomstig was uit Mechelen, 
speelde een sleutelrol bij deze ontwikkeling. 
Eind 16de eeuw trok hij vanuit de Zuidelijke 
naar de Noordelijke Nederlanden en werd hij 
van grote invloed op de eerste generatie 
Hollandse landschapschilders.
 Wat dit schilderij ook bijzonder maakt, is dat 
het werd vervaardigd op doek in een periode 
dat men nog hoofdzakelijk op paneel schil-
derde. Dergelijke 16de-eeuwse schilderijen  
op doek worden ook wel Tuchlein genoemd. 
Ze zijn heel kwetsbaar vanwege de gebruikte 
techniek: waterverf met dierlijke lijm als bind-

middel, aangebracht op een fijn linnen doek 
zonder de gebruikelijke grondlaag. Daarom 
zijn de meeste Tuchlein in de loop der tijd  
verloren gegaan. Dit doek is echter goed be-
waard gebleven. Bij de aankoop in 1972 werd 
het schilderij zowel esthetisch, kunsthistorisch 
als technisch van groot belang geacht.
 Langs alle vier zijden van de voorstelling is 
een geschilderde zwarte rand aangebracht, 
die origineel is en waarschijnlijk als een soort 
kader fungeerde. Om deze zwarte rand aan 
het publiek te kunnen laten zien, werd het 
schilderij zonder lijst tentoongesteld in een 
speciaal daarvoor gemaakte vitrine in een 
zaal op de benedenverdieping. Na een herin-
richting van de tentoonstellingszalen was er 
echter geen plaats meer voor deze vitrine en 
belandde het schilderij in het depot. Wat 
daarbij ook meespeelde was dat de andere 
tentoongestelde werken geen goede context 
meer boden voor een dergelijk vroeg land-
schap. Dat kwam omdat een groot aantal 
16de-eeuwse schilderijen, die in langdurig 

bruikleen waren van het Rijksmuseum,  
inmiddels waren teruggekeerd naar Amsterdam. 
Het landschap van Bol was daardoor een 
vreemde eend in de bijt geworden. 
 Recentelijk kocht het Mauritshuis met 
steun van de Vereniging Rembrandt een  
laat-16de-eeuws Berglandschap met de heilige 
Hieronymus van Paul Bril, net als Hans Bol een 
pionier op het gebied van de landschapschil-
derkunst. Door deze aanwinst is er nu weer een 
context voor het bijzondere schilderij van Hans 
Bol en kan het verhaal van de ontwikkeling 
van het landschap nog beter verteld worden. 
Daarom werd besloten om Fantasielandschap 
met Johannes de Evangelist op Patmos voort-
aan weer op zaal te tonen, ditmaal niet in een 
vitrine maar in een nieuwe lijst – gebaseerd 
op een 16de-eeuws voorbeeld – die een deel 
van de zwarte rand zichtbaar laat. Wat goed 
is, komt altijd weer terugs

Edwin Buijsen is Hoofd Collectie van het Mauritshuis

Berglandschap met de heilige Hieronymus
Paul Bril
1592. Olieverf op koper, 25,7 x 32,8 cm
MAURITSHUIS, DEN HAAG.
Verworven met steun van de Vereniging Rembrandt 
(mede dankzij haar A.M. Roeters van Lennep Fonds), 
de BankGiro Loterij en een particulier, 2013 

EDWIN BUIJSEN

Terug in het oog en in het hart

21  VERENIGING REMBRANDT  ZOMER 2016

Onlangs was in het Mauritshuis de tentoonstelling Hoogte- en dieptepunten uit het 
depot te zien. Tijdens de voorbereiding werden alle kunstwerken in het depot weer eens 
goed bekeken. Van de meeste schilderijen was het begrijpelijk dat ze daar waren beland: 
wel belangrijk voor de verzamelgeschiedenis van het museum, maar in slechte conditie  
of niet passend in de huidige presentatie. Dat inzichten kunnen veranderen, blijkt uit  
het geval van het Fantasielandschap met Johannes de Evangelist op Patmos (1564) van de 
Vlaamse schilder Hans Bol. In 1972 aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt, 
maar in de loop der tijd van zaal verdwenen en zo uit het oog en uit het hart geraakt.  
Op de depot-tentoonstelling vormde het een van de hoogtepunten en inmiddels is het 
weer teruggekeerd in de vaste opstelling. Vanwaar dit eerherstel?

Fantasielandschap met Johannes de 
Evangelist op Patmos
Hans Bol
1564. Waterverf op doek, 50,5 x 85,5 cm
MAURITSHUIS, DEN HAAG.

Verworven met steun van de Vereniging Rembrandt  
en het Prins Bernhard Cultuurfonds, 1972
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Bloemstilleven in een stenen nis 
Roelant Savery
1615. Olieverf op paneel, 63,2 x 44,7 cm
Bijdrage: € 1.000.000, waarvan € 40.000 uit  
het Themafonds 17de-eeuwse Schilderkunst
MAURITSHUIS, DEN HAAG

Bloemstilleven in een stenen nis van Roelant Savery is 
aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt, 
mede dankzij haar Themafonds 17de-eeuwse 
Schilderkunst, de BankGiro Loterij en een particulier
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 De natuur overtroffen
Meesterwerk van Roelant Savery voor het Mauritshuis

 Het Mauritshuis deed vlak voor  
de TEFAF in maart een aanvraag 
voor financiële steun bij de 

aankoop van een zeldzaam bloemstilleven 
van Roelant Savery, Vaas met bloemen in 
een stenen nis. Er moest snel worden 
gehandeld, want het risico was groot  
dat dit topstuk tijdens de beurs naar een 
andere koper zou gaan. Op weg naar 
Maastricht logeerde het paneel twee 
dagen in het museum waar de conditie 
kon worden geïnspecteerd. Die bleek 
gelukkig uitstekend te zijn. Het bestuur 
van de Vereniging Rembrandt kwam 
langs, samen met een deskundige uit  
de raad van adviseurs. De Vereniging 
Rembrandt was direct overtuigd van  
het belang van dit uitzonderlijk mooie 
schilderij, niet alleen voor de collectie 
van het Mauritshuis maar ook voor de 
Collectie Nederland. Zij besloot de 
aankoop met een fors bedrag te steunen. 
Zo kon Savery’s meesterwerk nog vóór de 
aanvang van de TEFAF worden verworven 
(mede dankzij de genereuze bijdrage van 
de BankGiro Loterij en een particulier). 
In Maastricht werd de nieuwe aanwinst 
van het Mauritshuis aan publiek en pers 
gepresenteerd. Het enthousiasme voor 
het schilderij bleek unaniem te zijn. 
Inmiddels is het een publiekslieveling 
van het museum waar de Savery perfect 
past in het overzicht van het vroege 
Hollandse bloemstilleven. 

In het boeket is een veelheid aan 
uitbundig bloeiende bloemen 
geschilderd, zowel wilde planten 
als cultuurgewassen: rozen, tulpen, 
viooltjes, vergeet-mij-nietjes, een 
lis, een lelie, een anjer, egelantier, 
akelei, ridderspoor, kamille, oost-
indische kers, maar ook kruiden zoals 
rozemarijn en venkel (of dille). Veel 
van de gekweekte bloemen waren 
duur en zeldzaam, maar Savery 
schilderde soms ook een eenvoudig 
onkruidje: de uitgebloeide bloemetjes 
van klein kruiskruid bijvoorbeeld, 
achter de roos in het hart van het 
boeket. Zoals gebruikelijk in vroeg-
17de-eeuwse bloemstillevens laat het 
schilderij iets zien wat in werkelijkheid 
niet bestaat, namelijk soorten die 
gelijktijdig bloeien terwijl ze eigenlijk 
verschillende bloeitijden hebben. In 
die zin overtreft het stilleven als het 
ware de natuur. 

Links kruipt een zandhagedis omhoog 
de nis in, misschien op weg naar 
de libel (of pantser juffer) op het 
cyclaamblad, een hapje waarop een 
tweede hagedis wellicht ook zijn 
oog heeft laten vallen. Achter de 
hagedissen loopt een kever (een 
doodgraver)
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Portret van Roelant Savery
Geertruyd Roghman naar Paulus Moreelse
1647. Gravure, 267 x 162 mm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM 

Roelant Savery (1576-1639) was een  
schilder van Zuid-Nederlandse origine,  
gespecialiseerd in bos- en bergland-
schappen, dierstukken en bloemstillevens. 
Opgeleid door zijn oudere broer 
Jacques Savery in Amsterdam, trok 
Roelant na diens dood in 1603 naar 
Praag. Daar trad hij in dienst van de 
Habsburgse keizer Rudolf II, een 
hartstochtelijk verzamelaar die 
kunstenaars uit heel Europa aan zijn hof 
liet werken. Bij Rudolfs paleizen waren 
tuinen met exotische bloemen en 
planten waar Savery alle bijzondere 
soorten in het echt kon bestuderen. 
Omstreeks 1614 keerde hij terug naar 
Amsterdam waar hij een jaar later het 
pas verworven bloemstilleven 
schilderde. In 1618 vestigde hij zich 
definitief in Utrecht. Dat de studie van 
de natuur altijd een wezenlijk onderdeel 
van zijn kunst zou blijven, blijkt uit het 
feit dat Savery bij zijn huis aan de 
Utrechtse Boterstraat een tuin met 
planten en bloemen had aangelegd. 

Bloemstilleven in een stenen nis 
Roelant Savery
1615. Olieverf op paneel, 63,2 x 44,7 cm
MAURITSHUIS, DEN HAAG

Vaas met bloemen in een stenen nis is een  
van de meest ambitieuze bloemstillevens 
van Roelant Savery, niet alleen door het  
relatief grote formaat (het op twee na 
grootste bloemstuk van zijn hand), maar 
ook door de zorg waarmee alle details zijn 
uitgevoerd. Op de schitterende bloemen 
zitten vlinders en insecten, in de nis  
scharrelen hagedissen en kevers rond. 
Opvallend in de bloemenpracht zijn de 
doornentakken in het hart van de voorstel-
ling. Kleine, geschilderde beschadigingen 
in de omlijsting versterken de trompe-l’oeil- 
werking van de voorstelling, net als de 
twee vliegen op de lijst. Onderaan zijn 
Savery’s signatuur en het jaartal 1615 als  
in steen gebeiteld weergegeven. 

Het Mauritshuis heeft naar aanleiding van deze nieuwe 
aanwinst een kleine presentatie over bloemen ingericht: 
Het mooiste uit de natuur. In zaal 13 van het museum 
zijn naast de Savery onder andere het vorig jaar  
verworven bloemstilleven van Ludger tom Ring II en 
een in bruikleen verkregen bloemstuk van Jacob van 
Hulsdonck te bewonderen. Tot en met 28 augustus.

Een zomer vol bloemen
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Orpheus betovert de dieren met zijn muziek 
Roelant Savery
1627. Paneel, 62 x 131,5 cm
MAURITSHUIS, DEN HAAG, GALERIJ PRINS WILLEM V

Ovidius beschrijft hoe Orpheus de natuur  
betoverde met zijn lierspel. Savery, wiens  
encyclopedische belangstelling voor de 
natuur niet alleen uit zijn bloemstillevens 
maar ook uit zijn dierstukken blijkt, greep 
het onderwerp aan om zoveel mogelijk 
diersoorten te schilderen. Rechts is een dodo 
afgebeeld, een vogel die in de 17de eeuw 
zou uitsterven. Savery heeft het dier naar  
het leven geschilderd: in 1626 had een  
VOC-schip een levende dodo uit Mauritius 
meegenomen naar Amsterdam. Dit paneel 
uit 1627 komt uit de collectie van stadhouder 
Frederik Hendrik, die vier schilderijen van de 
kunstenaar bezat. Het kwam door vererving 
in het bezit van stadhouder Willem V, in 
wiens Haagse schilderijengalerij het nog 
altijd hangt. 

Vaas met bloemen in een venster
Ambrosius Bosschaert
ca. 1618. Paneel, 64 x 46 cm
MAURITSHUIS, DEN HAAG

Legaat A.A. des Tombe, 1903

Ambrosius Bosschaert uit Middelburg  
was de eerste schilder die zich exclusief  
op het bloemstilleven zou toeleggen.  
Het Mauritshuis bezit een van zijn mooiste 
schilderijen. Dit paneel heeft vrijwel het-
zelfde formaat als de aanwinst van Savery, 
bovendien is Bosschaerts open venster  
– dat uitzicht biedt op een landschap – even 
groot als Savery’s gesloten nis. Toch is de 
sfeer heel anders: bij Bosschaert scherp  
getekende bloemen in alle kleuren tegen 
een helderblauwe lucht; bij Savery meer 
aandacht voor de levensechtheid van het 
boeket als geheel, met bloemen die  
oplichten tegen een donker fond van  
bladeren. 

Bloemen in een glazen fles
Jacques de Gheyn
1612. Koper, 58 x 44 cm
MAURITSHUIS, DEN HAAG

(in bruikleen van het Haags Historisch Museum)

Het bloemstilleven als specialisme in de 
Nederlandse schilderkunst was kort na  
1600 ontstaan. Voor die tijd waren er wel 
bloemen te zien als bijwerk op schilderijen 
met een religieus onderwerp, maar een 
voorstelling van uitsluitend bloemen was 
uiterst zeldzaam. Jacques de Gheyn, die in 
Leiden en Den Haag werkzaam was, geldt 
als een van de pioniers van het genre.  
Er zijn maar vijf of zes bloemstukken van 
hem bewaard, waaronder dit op koper 
geschilderde werk. Het idee om de vaas in 
een stenen nis weer te geven, ontleende  
De Gheyn aan Roelant Savery.

Ariane van Suchtelen

Conservator



 De plastieken staan in het Japans bekend als 
bijin, wat vertaald kan worden als mooie,  
elegante vrouw. Op schilderingen en bij ukiyo 

ningyo poppen (poppen van de zwevende wereld) uit 
de 17de eeuw was dit een populair thema en deze de-
coratie werd overgenomen in de productie van Japans 
porselein.1 Hooggeplaatste courtisanes vormden de 
inspiratie voor deze aantrekkelijke vrouwen. De cour-
tisanes waren niet alleen prachtige verschijningen, 
maar excelleerden ook in het vermaak van mannen 
met zang, dans en hun verfijnde manieren. Hiervoor 
kregen meisjes een jarenlange opleiding. Hoe hoger 
de rang van een courtisane, des te luxueuzer werd de 
entourage van bedienden, kimono’s en andere attri-
buten. Dit moest een vrouw zelf betalen en de enige 
manier om aan geld te komen was dit te lenen van  
het huis waar zij in dienst was.2 Dit had tot gevolg dat 
de vrouwen, eenmaal opgeleid tot courtisane, grote 
schulden hadden opgebouwd. Om toegang te krijgen 
tot de hoogste rang courtisanes moest een man diep 
in zijn buidel tasten en de vrouw in kwestie daarnaast 
‘verleiden’ met dure cadeaus, zoals prachtige kimono’s 
en sieraden. De kimono’s die deze bijins dragen, waren 
mode in de Kanbun periode (1661-1673) en worden 
gekenmerkt door een los gewaad met een zwarte obi 
(sjerp) gebonden om het middel van de vrouw. Het 
haar van de vrouwen is opgestoken in de gosho-mage 
stijl. Deze haardracht was oorspronkelijk voorbe-
houden aan paleisdames, maar werd zo populair dat 
vrouwen buiten het paleis hun haar ook zo gingen 
dragen.  

KAKIEMONPALET

Het type porselein en de decoratie van de plastieken, 
staat bekend als Kakiemon, een productietechniek 
die zijn begin vindt in het midden van de 17de eeuw. 
Het verhaal gaat dat deze traditie is begonnen bij 
Sakaida Kakiemon (1615-1653). Hij zou van een 
Chinese handelaar de techniek hebben geleerd om 
kleuren over het glazuur op porselein toe te passen. 
Hieruit ontstond het typerende Kakiemonpalet met 
als kenmerk de rode kleur van kakivruchten. De 
Kakiemonpottenbakkers hadden hun werkplaats  
in de omgeving van Arita op het eiland Kyushu en  
gebruikten de fijnste witte klei om het porselein te 
maken. Deze traditie is sindsdien voortgezet en  
inmiddels is Kakiemon XV actief. Hij is een van de 
‘Levende Nationale Schatten’ in Japan – een door de 
Japanse overheid verleende eretitel voor meesters met 
een bijzondere graad van vaardigheid en erkenning. 
 De bijin-plastieken zijn in een mal gemaakt. De 
vorm is hierdoor hetzelfde, maar bij de kimono’s zijn 
verschillende kleuren- en patronencombinaties ge-
bruikt die zijn gebaseerd op de patronen van echte  
kimono’s uit die tijd. Hierdoor is elke figuur op zijn 
eigen manier uniek en samen met de verfijndheid van 
de schildering verklaart dit waarom deze plastieken 
zowel in Japan en Europa zo kostbaar waren.3 De 
hoge prijs die voor Kakiemon betaald moest worden 
maakte dat alleen zeer rijke families in staat waren dit 
porselein te kopen. Zo had Queen Mary (1662-1694) 
zeer waarschijnlijk ook verschillende stukken 
Kakiemon in haar collectie.4 

Twee Kakiemon bijin-plastieken
Japan
ca. 1670-80. Porselein, H 38,4 cm / 39,3 cm 
Bijdrage: € 110.000, waarvan € 70.229 uit het 
BankGiro Loterij Aankoopfonds en € 15.000 
uit het Themafonds Niet-Westerse Kunst
KERAMIEKMUSEUM PRINCESSEHOF 

LEEUWARDEN

De twee Kakiemon bijin-plastieken zijn aange-
kocht met steun van de Vereniging Rembrandt, 
mede dankzij haar BankGiro Loterij Aankoopfonds 
en haar Themafonds Niet-Westerse Kunst, het 
Mondriaan Fonds en de Wassenbergh-Clarijs-
Fontein Stichting

VERZAMELGEBIED GESTEUND    NIET-WESTERSE KUNST

Ontmoeting tussen oost en west
Keramiekmuseum Princessehof verwerft 17deeeuws courtisanepaar

In het najaar van 2015 presenteerde Keramiekmuseum 
Princessehof haar droomaankoop in de Rembrandt
lezing No guts, no glory: twee Kakiemonplastieken uit de 
late 17de eeuw. De positieve stemming was voor het  
museum de aanleiding om de pitch om te zetten in een 
steunverzoek bij de Vereniging Rembrandt. Die steunde 
de aanvraag van harte, niet alleen omdat de objecten  
van een bijzonder hoge kwaliteit zijn, maar ook omdat  
in Nederlandse openbare collecties tot op heden geen 
Kakiemon bijinplastieken aanwezig waren. Aan de hand 
van deze aanwinst kan het museum het verhaal over de 
wisselwerking tussen oost en west nog beter vertellen.
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STATUETTES DE FEMMES

Op de onderkant van de plastieken bevindt zich een 
zegel met daarop ‘O. du Sartel’ en het nummer 424. 
Deze gegevens kunnen we herleiden tot april 1882. In 
die maand vond een veiling plaats in Hotel Drouot in 
Parijs met Chinees en Japans porselein uit de collectie 
van Octave du Sartel (1823-1894). Sartel was een  
marineofficier en daarnaast lid van de commissie  
ontwikkeling van de porseleinfabriek Manufacture de 
Sèvres. In de catalogus van de veiling staan de plas-
tieken onder het nummer 424 vermeld bij het Japans 
porselein: Deux Statuettes de femmes, en même porcelaine, 
dont les vêtements sont richement décorés en rouge de fer et 
émaux verts et bleu pâle.5 Wanneer de Kakiemondames 
precies in zijn collectie terecht zijn gekomen is niet 
bekend. Wel blijkt uit deze informatie dat ze als paar 
werden verkocht en waarschijnlijk ook daarvoor al 
geruime tijd bij elkaar waren. Op deze veiling zijn ze 
vermoedelijk gekocht door een man uit een Europese 
adellijke familie die ambassadeur was in het Verre 
Oosten. In 2009 heeft deze familie besloten de plastie-
ken te veilen bij Bonhams en zijn ze aangekocht door 
een handelaar in Aziatische kunst uit New York.
 Via deze handelaar zijn de prachtige Kakiemon-bijin 
– waarvan er wereldwijd maar enkele bekend zijn – 
uiteindelijk in het Princessehof terecht gekomen. Daar 
zullen deze gracieuze courtisanes bijdragen aan het 
verhaal over de wisselwerking tussen oost en west. 
Vanaf het einde van de 17de eeuw werden plastieken 
uit Japan en China steeds populairder in Europa en 
fungeerden exemplaren als belangrijk pronkstuk in de 
porseleinkamer of als decoratie op tafel tijdens diners. 
Er ontstond een ware rage, die uiteindelijk leidde tot 
lokale productie van plastieken zoals danser en liefdes-
paartjes waarvan de Meissenbeeldjes het bekendste 
voorbeeld zijn. De bijin kunnen in Leeuwarden een 
prachtige rol vervullen om dit soort ontwikkelingen 
aan de bezoekers te laten ziens

Eline van den Berg

Junior conservator Aziatische keramiek 
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Japanse invloeden in Delft

In het Gemeentemuseum Den Haag zijn  
sinds 2014 twee Delftse bloemhouders  
in de vorm van een man en een vrouw  
te zien, aangekocht met steun van de 
Vereniging Rembrandt. Deze plastieken 
zijn gemaakt in Delft rond 1690, niet  
veel later dan de twee Kakiemon-bijin. 
Interessant is dat de man een Japonse rock 
draagt. In de 17de eeuw waren dit soort 

kamerjassen bijzonder populair bij de 
Nederlandse elite. De exotische vorm  
was geïnspireerd op de kimono’s uit Japan 
die in die periode door de VOC-handel in 
Nederland terecht kwamen. Net zoals de 
kimono een inspiratie vormde voor de 
Japonse rock, zo is het goed denkbaar dat 
dit soort plastieken uit Japan een inspi-
ratiebron zijn geweest voor de Delftse 
bloemhouders. De mannelijke plastiek 
heeft ook door zijn uitstekende voet  

een opvallende overeenkomst met de 
Japanse dames. Wel wordt snel duidelijk 
dat het materiaal porselein zich veel beter 
leent voor de productie van ingewikkelde 
vormen dan aardewerk. De Kakiemon-
plastieken zijn daarnaast een stuk verfijnder 
qua vorm en ook de details van hun  
gezicht en kleding laten goed zien dat  
de Delftse pottenbakkers in die periode 
nog niet in staat waren hun kwaliteit te 
evenaren.  

Noten

1. M. Fitski, Kakiemon Porcelain:  
A Handbook, Amsterdam 2012, 
p. 55.

2. L. Hix, Sex and Suffering: The  
Tragic Life of the Courtesan in  
Japan’s Floating World, www. 
collectorsweekly, maart 2015. 

3. M. Hinton et al., Courtly Display: 
The Somlyo Collection of Japanese 
Ceramics, Londen 2015, p. 10.

4. Idem, p. 18.

5. Catalogue des Porcelaines de la 
Chine et du Japon, composant du 
collection M.O. du Sartel, Parijs 
1882, p. 127.

Zegel op de 
onderkant van een 
van de plastieken.



  
   

‘De collectie van het Centraal Museum 
komt voort uit oud stadsbezit, veel 
stukken waren er al van oudsher,’ 
vertelt Liesbeth M. Helmus, conser-
vator oude kunst. ‘Jonkvrouwe  
C.H. de Jonge, conservator en later 
directeur van het Centraal Museum, 
is in 1921 begonnen met de verdere 
opbouw van de verzameling. Zij 
streefde ernaar de Utrechtse kunst 
op het hoogste niveau te laten zien. 
Met hulp van particulieren en de 
Vereniging Rembrandt verwierf zij de 
ene na de andere caravaggist voor de 
collectie. Een voordeel was dat geen 
enkel ander museum dat in die tijd 
deed: die caravaggisten, dat was toen 
echt iets van Utrecht en de provincie.’
 Het beleid van De Jonge werd voort-
gezet door haar opvolgster, mevrouw 
M.E. Houtzager, die in de eerste helft 
van de jaren vijftig met steun van de 
Vereniging Rembrandt maar liefst 
drie uitstekende werken van Utrechtse 
caravaggisten aankocht. Hiervan is 

de meest tot de verbeelding spre-
kende ongetwijfeld De koppelaarster. 
Dit schilderij is een schoolvoorbeeld 
van het caravaggisme, en menig eer-
stejaarsstudent kunstgeschiedenis 
heeft dan ook aan de hand van dit 
werk over de kenmerken van deze 
stroming geleerd: een sterk clair- 
obscur, het gebruik van halffiguren 
en een nietsontziend realisme, zowel 
wat stijl als onderwerpkeuze betreft: 
Van Honthorst heeft hier een bordeel-
scène verbeeld.
 ‘De koppelaarster is een geweldig 
belangrijk werk, echt een boeg-
beeld,’ zegt Helmus. ‘Het is een van 
de weinige nachtstukken door Van 
Honthorst in Nederlands openbaar 
bezit, een aantrekkelijk onderwerp 
en uit de bloeiperiode van de 
Utrechtse schilderkunst. De aan-
koopprijs in 1951 was 8800 gulden. 
Dat was bijna ons gehele jaarbudget 
in die tijd, dus een enorm bedrag 
voor het museum.’

In de decennia daarna en vooral 
vanaf 1986, het jaar van de caravag-
gisme-tentoonstelling Nieuw licht op 
de Gouden Eeuw, hebben de prijzen 
voor deze werken een reusachtige 
vlucht genomen, vertelt Helmus. 
Hoewel dit betekent dat er niet zo 
makkelijk meer een topstuk van Van 
Honthorst of Ter Brugghen zal worden 
verworven, is zij blij met de heront-
dekking van deze veronachtzaamde 
groep schilders: ‘Dat is goed voor 
Utrecht en goed voor het Centraal 
Museum. In 2018 organiseren we 
samen met de Alte Pinakothek in 
München een grote tentoonstelling 
over Caravaggio en de Utrechtse ca-
ravaggisten in internationale context. 
Zo’n initiatief hadden we nooit kun-
nen nemen als we zelf niet zo’n rijke 
en belangrijke collectie hadden.’s

VAN ONS ALLEMAAL SINDS 1951

De koppelaarster
Gerard van Honthorst
1625. Olieverf op paneel, 71 x 104 cm
CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT

In een tijd dat niemand  
nog omkeek naar werk  
van Caravaggio-navolgers 
als Gerard van Honthorst, 
Hendrick ter Brugghen en 
Dirck van Baburen, werkte 
het Centraal Museum ge-
staag aan de opbouw van 
zijn verzameling Utrechtse 
caravaggisten. Met een 
bescheiden budget wist 
het zo een collectie van 
wereldfaam op te bouwen. 
Een van de paradepaardjes 
is nog altijd de in 1951  
aangekochte Koppelaarster 
door Gerard van Honthorst.

DE KOPPELAARSTER   GERARD VAN HONTHORST
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 De Vereniging Rembrandt steunde de aankoop 
van vier van de zes ramen. Het gaat om een 
bijzonder zeskantig raam, ontworpen door 

Johan Thorn Prikker (1868-1932), en drie ramen naar 
ontwerp van Harm Kamerlingh Onnes (1893-1985): 
een set van acht verbeeldingen van fabels van Jean  
de La Fontaine en twee ronde ramen met een caleido-
scopische voorstelling.1 Ze zijn alle afkomstig uit het 

woonhuis van Hugo Tutein Nolthenius (1863-1944), 
de voormalige directeur van de ‘Fransch-Hollandsche 
Oliefabrieken Calvé-Delft N.V.’, aan de Nieuwe 
Plantage te Delft (zie ook het kader op p. 32).
 Van Kamerlingh Onnes – een neef van Tutein 
Nolthenius – en een andere neef zijn tekeningen  
bewaard van het interieur van het huis op de Nieuwe 
Plantage. Ook zijn er nog foto’s van het interieur. 
Hierdoor weten we van een aantal ramen precies  
waar deze zich bevonden, waaronder de set van acht 
voorstellingen naar fabels van La Fontaine. Op een 
ongedateerde foto is de zuster van Tutein Nolthenius 
te zien, Julie Crommelin, zittend voor deze ramen.  
Ze waren in frames gemonteerd, die konden worden 
opgeklapt zodat er meer daglicht naar binnen kon 
vallen. Het originele frame is bewaard gebleven en 
wordt ook gebruikt voor het tentoonstellen van de 
ramen in het Nationaal Glasmuseum.
 Van de tekeningen weten we dat voor het linker-
raam van de woonkamer een glas-in-loodraam van 
Thorn Prikker (thans in privébezit) was gemonteerd 
en voor het rechterraam het ook aangekochte raam 
Herfstbladeren. Het zeshoekige blauwe raam van 
Thorn Prikker hing in het trapportaal. Dit is een zeer 

VERZAMELGEBIED GESTEUND    GLAS
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Nieuwe vormentaal in glasinlood
Vier ramen voor het Nationaal Glasmuseum

Het Nationaal Glasmuseum in Leerdam bezit de  
mooiste en grootste (Rijks)collectie Nederlands glas  
van 1850 tot heden, maar de verzameling telt slechts  
enkele glasinloodramen. Die bevinden zich immers  
nog vaak in situ. Aan de ene kant is het spijtig dat de 
ramen die het Nationaal Glasmuseum onlangs verwierf 
uit hun oorspronkelijke context zijn gehaald, maar aan 
de andere kant vormen ze een geweldige aanvulling op 
de collectie. Ze kunnen nu door een groot publiek wor
den gezien en bovendien geven ze het museum de kans 
om een breder overzicht te schetsen van het Nederlands 
glasinlood in de 20ste eeuw.
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interessant werk binnen het oeuvre van de kunstenaar. 
De techniek van overvangen glas (meerdere glas lagen 
over elkaar, in dit geval met twee tinten blauw) en 
ook deels geëtst is zeldzaam in zijn werk en verder  
onbekend bij ander Nederlands glas-in-lood.

CALEIDOSCOPISCHE COMPOSITIE

In de ramen ontworpen door Kamerlingh Onnes is 
goed te zien hoe de kunstenaar zich ontwikkelde:  
van zuiver figuratief naar een geabstraheerde voor-
stelling van de werkelijkheid. Naar het raam met de 
acht voorstellingen dient nog verder iconografisch  
onderzoek te worden verricht. Enkele fabels van La 
Fontaine zijn duidelijk te herkennen: de houthakker en 
de dood; het meisje en de gebroken melkkan en de man die 
het fortuin achterna reist. De ontwerptekeningen zijn 
bewaard gebleven en maken duidelijk hoe Kamerlingh 
Onnes zijn composities voorbereidde. In de twee 
ronde ramen uit 1930 volgt hij de caleidoscopische 
compositie van Thorn Prikker. In het ene raam wordt 
flessenfabricage verbeeld maar wel op vrije wijze: de 
machine lijkt niet op de machines die hiervoor werden 
gebruikt in die tijd. Onbekend is nog waar dit raam 
zich oorspronkelijk bevond. 
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Hexagonaal glas-in-lood raam
Johan Thorn Prikker 
ca. 1925. Glas, ø 104 cm

De houthakker en de Dood 
(uit een serie van acht glas-in-lood ramen) 
Kamerlingh Onnes 
1925. Glas, 57 x 57 cm

Vlinders
Harm Kamerlingh Onnes
1930. Glas, ø 64 cm

Flessen
Harm Kamerlingh Onnes 
1930. Glas, ø 64 cm

Bijdrage: € 23.500, waarvan € 10.000 uit het Themafonds Glas
NATIONAAL GLASMUSEUM, LEERDAM

De glas-in-loodramen van Thorn Prikker en Kamerlingh Onnes 
zijn aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt, mede 
dankzij haar Themafonds Glas, VSBfonds, de Vereniging Vrienden 
van Modern Glas, de stichting Strand Links, Prins Bernhard 
Cultuurfonds Zuid-Holland en enkele particuliere donateurs.

Noot
 
1. Meer onderzoek naar 

de precieze datering en 
ontstaansgeschiedenis 
van de ramen wordt 
 uitgevoerd door onder-
zoeker Eddy Engelsman.  
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Door deze ramen van Thorn Prikker en Kamerlingh 
Onnes te tonen met het glas-in-lood van A.D. Copier 
(1901-1991), Theo van Doesburg (1883-1931) en Vilmos 
Huszár (1884-1960) krijgen de bezoekers van het 
Nationaal Glasmuseum een fraai overzicht van de 
brede toepassingen en nieuwe vormentaal van glas- 
in-lood in de periode 1920-1930. De gehele collectie 
van het Nationaal Glasmuseum is in het Transparant 
Depot altijd door de bezoekers te bekijken. Het 
glas-in-lood krijgt een eigen plek in dit depot, met 
een eigen achtergrondverhaal. Door de combinatie 
met geblazen glas uit dezelfde periode zal het museum 
een completer beeld kunnen geven van het medium 
glas in de 20ste eeuws

Hélène Besançon 

Conservator
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Portret van Hugo 
Tutein Nolthenius 
(1863-1944)
Johan Thorn Prikker
1912. Gouache en  
potlood op papier, 
board, 81 x 109 cm
MUSEUM PRINSENHOF, 

DELFT

Ongedateerde foto 
van Julie Commelin 
met een jong kind.  
In de achtergrond zijn 
twee glas-in-lood-
ramen te zien.

Het trapportaal op de 
Nieuwe Plantage te Delft 
waar zich oorspronkelijk 
het glas-in-loodraam van 
Thorn Prikker bevond. 

Een detectiveverhaal uit Delft

De ramen zijn teruggevonden 
door onderzoek van Teun van 
Staveren, die het huis aan de 
Nieuwe Plantage in Delft sinds 
1994 bewoont. Gefascineerd 
door het statige 19de-eeuwse 
pand ging hij op zoek naar naza-
ten van vroegere bewoners die 
hem meer konden vertellen over 
het huis en zijn geschiedenis. In 
de eerste helft van de 20ste eeuw 
werd het bewoond door Hugo 
Tutein Nolthenius, die een 
enorme kunstverzameling had 
met onder andere zeven Van 
Goghs.
 ‘Het was net een detective’, 
vertelt Van Staveren, die steeds 
meer informatie naar boven wist 
te halen. Via nazaten van Harm 
Kamerlingh Onnes – een neef 
van Tutein Nolthenius – ontdekte 
hij dat de kunstcriticus H.P. 
Bremmer rond 1915 kunstbe-
schouwingen heeft gehouden in 
dit huis. Op een Haagse zolder 
vond hij een omvangrijk archief 
met de teksten en glasnegatieven 
van deze minicolleges.
 Een tweede belangrijke vondst 
die hij op deze zolder deed, 
waren de glas-in-loodramen van 

Kamerlingh Onnes en Thorn 
Prikker die ooit in zijn huis had-
den gezeten. De nazaten van de 
kunstenaar wisten niet waar deze 
ramen vandaan kwamen, maar 
Van Staveren herkende ze met-
een van oude foto’s. ‘Het moet 
een sprookjesachtig gezicht zijn 
geweest. Ik heb wel gehoord van 
mensen die zich het huis met de 
ramen nog herinnerden, en ver-
telden hoe ze daar ’s avonds 
graag langs liepen om het glas-
in-lood te bekijken als de lampen 
binnen aan waren.’
 Op één groot raam van Thorn 
Prikker dat zich bij een particu-
liere verzamelaar bevindt na, zijn 
de ramen compleet. Met de na-
zaten van Kamerlingh Onnes be-
sprak Van Staveren hoe mooi het 
zou zijn als al die ramen bij elkaar 
zouden blijven en voor iedereen 
te bezichtigen zouden zijn, en zo 
kwamen ze uiteindelijk terecht  
in het Nationaal Glasmuseum in 
Leerdam. ‘Dat is veel leuker dan 
dat ze ergens op een zolder lig-
gen’, zegt Van Staveren. ‘En ik 
heb alle documentatie in huis, en 
daardoor is hier imaginair alles 
toch aanwezig.’



PROF. DR. H.W. VAN OS

OGENBLIK

Een bigotte glimpieper

Toen ik mijn vriend Henri Defoer, voor-
malig directeur van het Catharijneconvent 
en schrijver van het eerste concept van 
de tentoonstelling, aarzelend van mijn 
afkeer op de hoogte bracht, keek hij mij 
enigszins meewarig aan: ‘Hoe kan je dat 
nou vinden!?’ ‘Het beeld wordt voor de 
tentoonstelling gerestaureerd. Misschien 
helpt dat,’ zei de curator van de expositie, 
Inge Schriemer. Ik besloot de restauratie 
af te wachten en niet meer te zeuren. 
Toen ik later de Utrechtse Franciscus 
terug zag, stond ik als aan de grond ge-
nageld. Was dit mijn ergerniswekkende 

glimpieper? Het was een heel ander 
beeld geworden! Het resultaat van een 
vier dagen durende behandeling in het 
restauratieatelier van Aleth Lorne was 
opzienbarend. Ik had mij verkeken op die 
nare glans, die niets met het oorspronke-
lijke beeld te maken had. Bij een vorige 
restauratie was de waslaag aangebracht 
nadat de oorspronkelijke beschildering er 
was afgeloogd, zoals dat met talloze laat-
middeleeuwse beelden uit onze contreien 
is gebeurd. De geloken ogen die mij  
indertijd irriteerden vanwege devote 
schijnheiligheid bleken nu een aanduiding 
te zijn van intens innerlijk leven – de 
motivatie van de ervaring van de kruis-
wonden van Jezus. Voor mij, en blijkens 
het gastenboek voor vele bezoekers, was 
dit de meest ontroerende Franciscus van 
de tentoonstelling. Wat een waslaag al 
niet kan aanrichten! Het laat ook zien, 
hoe kwetsbaar een voorstelling van ver-

stilling kan zijn. Een misplaatste waslaag 
en het beeld krijgt een totaal andere uit-
straling dan oorspronkelijk de bedoeling 
was.
 Nu ik er eindelijk toe kwam om deze 
‘Franciscus alter Christus’ zorgvuldig te 
bekijken, kreeg ik ook nog een toegift. 
Aan de achterkant van het beeld bevindt 
zich een hartvormige opening, waarin 
vermoedelijk eertijds relieken waren 
 opgeborgen. Op die manier werden 
 middeleeuwse beelden vaak ‘opgeladen’ 
met numineuze kracht. Maar zulke ope-
ningen zijn voor zover ik weet nooit 
hartvormig. Het is de Caravaggio-kenner 
Bert Treffers geweest, die voor het eerst 
heeft gewezen op de bijzondere betekenis 
van het stigma van de hartswond van 
Christus die Franciscus ontving. Volgens 
de grote 13de-eeuwse franciscaanse 
theoloog Bonaventura wilde Jezus daar-
mee laten weten ‘Zijn hart is het mijne’. 
De hartswond is in die opvatting de 
hoogste vervulling van Franciscus’ mede-
lijden met Jezus. Misschien verwijst die 
hartvormige toegang tot het innerlijk van 
het beeld naar deze ‘unio mystica’s

Foto: A
rjan Bronkhorst

Franciscus van Assisi in pij, met stigmata
Onbekend, mogelijk Utrecht
ca. 1470-80. H 76,5 cm
MUSEUM CATHARIJNECONVENT, UTRECHT
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Wat is een degelijk museum? Een degelijk 
museum is een instelling die goed zorgt voor 
zijn spullen en er aandacht voor vraagt door 
middel van presentaties. Dat weet ik maar  
al te goed. Als ik ergens mocht bijdragen aan 
de samenstelling van een tentoonstelling, 
dan ben ik indien mogelijk uitgegaan van 
het eigen bezit. Bij de voorbereiding van de 
 tentoonstelling over Franciscus in het 
 Catharijneconvent had ik voor het eerst een 
probleem met dit principe: er is daar een 
 eikenhouten beeld van Franciscus uit 
ca. 1470-80, dat nota bene in Utrecht ge-
maakt zou kunnen zijn. En het is ook nog 
eens een voorstelling van  Franciscus die de 
wonden van Jezus’ kruisiging toont, een 
 zogenaamde ‘Franciscus alter Christus’.  
Dat was ook een van de twee belangrijkste 
thema’s van de tentoonstelling. Natuurlijk 
verdiende deze Franciscus in dit kader een 
ereplaats! Maar ik had een stiekeme hekel 
aan dat beeld. Op één of andere manier had 
het voor mij een heel verkeerde uitstraling. 
Om kort te gaan, ik vond deze Franciscus 
een bigotte glimpieper.



 Voor een museum gewijd aan de Amsterdamse 
School is er geen betere plek te bedenken dan 
woningbouwcomplex Het Schip van Michel 

de Klerk in Amsterdam. Op verschillende plaatsen in 
de hoofdstad en ook daarbuiten zijn karakteristieke 
voorbeelden van de Amsterdamse Schoolstijl te vinden, 
maar het complex aan het Spaarndammer plantsoen  
laat met zijn organische vormen, torens, levendige 
metselwerk en sculpturen deze expressionistische 
stroming in haar zuiverste vorm zien. Ook het interieur 
met zijn vele verrassende details en ornamenten 
maakt deel uit van dit totaalbeeld, zodat het een echt 
Gesamtkunstwerk is.

Op 1 juli opende de uitbreiding van Museum Het Schip, gevestigd 
in een van de meest beeldbepalende gebouwen van de Amsterdamse 
School. Het museum kreeg er maar liefst 1200 m2 bij. Een van de 
hoogtepunten in deze nieuwe tentoonstellingsruimte is een slaap
kamerameublement ontworpen door Piet Kramer, dat enkele jaren 
geleden met een bijdrage van de Vereniging Rembrandt kon worden 
aangekocht. De stijl, de compleetheid, de uitvoerige documentatie 
over de totstandkoming van het ensemble en de goede staat waarin 
het zich bevindt, maken dit tot een waardig slotstuk van een bezoek 
aan Het Schip.

VERZAMELGEBIED GESTEUND    TOEGEPASTE KUNST
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Ode aan de Amsterdamse School
Museum Het Schip presenteert slaapkamerameublement Piet Kramer

Museum Het Schip is sinds 2001 gehuisvest in een  
gedeelte van het complex, waarin zich onder andere 
ook een origineel postkantoor uit de begintijd be-
vindt. Met haar enorme passie en het enthousiasme 
van medewerkers en vrijwilligers slaagde directeur 
Alice Roegholt erin een ander deel van het gebouw  
bij het museum te trekken. In deze uitbreiding  
is een permanente expositie te zien, Amsterdamse 
School – verbeelde idealen. Dankzij diverse bruik- 
lenen van andere musea en uit overheidsbezit kan 
Museum Het Schip hier een keur aan meubelen en 
gebruiksvoorwerpen van de Amsterdamse School 
tonen. 

ENSCHEDESE TEXTIELFABRIKANT

Roegholt is opgetogen dat zij nu ook een compleet 
slaapkamerameublement van Piet Kramer kan  
laten zien. Het tiendelige ensemble bestaat uit een 
lits-jumeaux met nachtkastjes, een kaptafel, een 
commode, een linnenkast, twee stoeltjes, twee kruk-
jes en twee smeedijzeren lampjes. Het is uitzonder-
lijk dat het ameublement – dat in 1929-31 voor de 
Enschede textielfabrikant W.H. Jannink is ontworpen 
en altijd in de familie is gebleven – in zijn geheel 
behouden is. Wat de aanwinst extra waardevol maakt, 
ook voor onderzoekers, is dat er tientallen brieven, 



schetsen, offertes en andere documenten over de  
totstandkoming bewaard zijn gebleven. 

Piet Kramer (1881-1961), dankt zijn bekendheid 
vooral aan zijn werk als architect. Met Jo van der Mey 
en Michel de Klerk behoorde hij tot de belangrijkste 
vertegenwoordigers van de Amsterdamse School. 
Kramer was betrokken bij het Scheepvaarthuis en het 
woningbouwcomplex De Dageraad in Amsterdam,  
en ontwierp rond de 200 bruggen in de hoofdstad. 
Een van zijn bekendste gebouwen is de Bijenkorf in 
Den Haag. Hoe komt een aankomend echtpaar uit 
Enschede erbij een architect uit Amsterdam te vragen 
hun slaapkamer te ontwerpen? Dat was een van de 
vragen die Roegholt zich stelde toen zij de meubels 
in het vizier kreeg. In Enschede werd wel gebouwd in 
de stijl van de Amsterdamse School – bijvoorbeeld de 
wijk Pathmos – maar architectuur van Kramer is er 
niet te vinden. Waarschijnlijk kwam de familie op een 
heel andere manier in aanraking met zijn werk, vertelt 
Roegholt: mevrouw Jannink maakte deel uit van een 
zogenaamd ‘kransje’, een gezelschap van vrouwen die 
met elkaar de nieuwste trends bespraken en uitstapjes 
maakten. Dat zij daarbij naar Amsterdam is geweest 
en daar werk van Kramer heeft gezien ligt voor de 
hand, temeer omdat haar studerende schoonzus daar 
inwoonde bij de de ex-vrouw van de architect.
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Slaapkamerameublement
Piet Kramer (uitvoering Firma Randoe, Haarlem)
1929-31. Mahoniehout, ebbenhout en coromandel
Bijdrage: € 37.500 uit het BankGiro Loterij 
Aankoopfonds 
MUSEUM HET SCHIP, AMSTERDAM

Het slaapkamerameublement van Piet Kramer is aangekocht 
met steun van de Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar 
BankGiro Loterij Aankoopfonds

De architectuur van de Amsterdamse School  
is wereldberoemd. Dat er ook spectaculaire 
ontwerpen voor het interieur zijn, is minder be-
kend. Het Stedelijk Museum toont in een groot 
overzicht ontwerpen voor het interieur van de 
Amsterdamse School, met onder meer expres-
sieve meubelen, lampen en klokken. De ensce-
nering in de zalen voert met uitvergrote foto’s 
terug naar de tijd waarin de ontwerpers rond 
1910 zorgden voor een totale omwenteling op 
vormgevingsgebied. Het overzicht is het resul-

taat van jarenlang onderzoek én een oproep, 
waarop massaal werd gereageerd. Er zijn rond 
de vijfhonderd objecten te zien van ruim 75 
bruikleengevers, met werk van onder anderen 
Michel de Klerk, Piet Kramer, Hildo Krop en 
Joan Melchior van der Mey. 

Naast de catalogus zijn er onder meer (gratis) 
rondleidingen, een audiotour, lezingen, wande-
lingen en een busexcursie die voert van Museum 
‘Het Schip’ naar het Stedelijk Museum. Zie ook: 
www.stedelijk.nl. 

Wonen in de Amsterdamse School, t/m 28 
augustus 2016, Stedelijk Museum Amsterdam

100 jaar Amsterdamse School 

De explosie van creativiteit begin vorige eeuw 
culmineerde in 1916 in de opening van Het 
Scheepvaarthuis, het huidige Grand Hotel Amrâth 
Amsterdam. Toen kreeg de stroming ook zijn 
naam. In 2016 vieren Museum Het Schip, Archi-
tectuurcentrum Amsterdam, Stedelijk Museum 
Amsterdam, Grand Hotel Amrâth, en Gemeente 
Amsterdam Monumenten & Archeologie het 
100-jarig bestaan van de Amsterdamse School 
met tentoonstellingen en activiteiten. Zie ook: 
www.100jaaramsterdamseschool.nl   

De telefooncel in het voormalige 
postkantoor in Het Schip

Het Schip met zijn  
karakteristieke toren
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Kunstvragen 

Jan Willem Cramer (53)
Bankier. Voorzitter Titus Cirkel; lid van de Vereniging Rembrandt 
sinds 2004

Wat is uw eerste kennismaking met kunst?
‘Mijn grootouders verzamelden kunst en van 
daaruit heb ik veel meegekregen. Ze namen 
me als kind vaak mee naar het kinderatelier 
in het Gemeentemuseum Den Haag. In mijn 
beleving was dat altijd erg leuk.’

Herinnert u zich nog uw eerste kunst-
reproductie?
‘Dat was een affiche van een tentoonstelling 
over Paul Klee, gekocht tijdens een middel-
bare schoolreis naar Rome.’

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Toen ik aan de Herengracht in Amsterdam werkte, liep ik in de 
pauze vaak langs een galerie aan de Keizergracht. Daar was op 
een gegeven moment een verkoopexpositie van Co Westerik, 
waar ik een tekening van een dansend meisje heb gekocht. Die 
was niet goedkoop en ik heb er dan ook erg tegenaan zitten te 
hikken, maar nu ben ik blij dat ik dat toen gedaan heb.’
 
Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Naar het Kröller-Müller Museum ben ik vroeger vaak geweest en 
daar kom ik nog altijd graag. Dat heeft te maken met de ligging 
in het bos, de architectuur, de prachtige collectie en beeldentuin. 
Het is van een ongewone schoonheid die je op weinig plekken 
tegenkomt.’

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen steunen?
‘Ik denk nu meteen aan het Stedelijk Museum Amsterdam. Dat is 
hét museum voor hedendaagse kunst in Nederland en ik woon  
er ook vlakbij. Misschien iets van de Amerikaanse kunstenares 
Avery Singer: esthetisch werk met een ironische ondertoon.’

Welke tentoonstelling heeft ooit indruk gemaakt?
‘In Istanbul heb ik een tentoonstelling van werk van de fotografe 
Sophie Calle bezocht. Daar was onder andere een serie foto’s van 
het laatste beeld dat mensen hebben gezien voordat ze blind 
werden. Zij maakte ook een serie films van mensen die voor het 
eerst in hun leven de zee zien. Prachtig, intens en emotioneel werk.’

Zou het ooit mogelijk zijn, wat zou u graag uit uw eigen ver-
zameling aan een museum willen schenken, om iedereen van 
mee te kunnen laten genieten? 
‘Ik heb een hele leuke verzameling hedendaagse kunst vind ik, 
maar ik heb niet de illusie dat daar iets voor een museum bij is. 
Misschien een vroeg werk van Rosemin Hendriks, of de tekening 
van Co Westerik.’

EBBENHOUTEN HARTJE

Binnen Museum Het Schip is goed nagedacht over de ma-
nier waarop de nieuwe aanwinst het best kan worden gepre-
senteerd. Het ameublement krijgt niet zomaar een plaats 
naast de eetkamer naar ontwerp van Michel de Klerk – ‘we 
zijn tenslotte geen meubelboulevard’ – maar is opgesteld in 
een donkere kamer, waarbij steeds een andere lamp aangaat 
die een bepaald onderdeel belicht. Zo wordt het oog van de 
bezoeker geleid naar bijzondere details. Naar de merkwaar-
dige uitsteeksels op de ruglening van de stoeltjes bijvoor-
beeld: is het toeval dat zij op spoeltjes lijken uit de textielfa-
briek van Jannink? Of naar de verfijnde smeedijzeren lampen, 
die slechts in de verte herinneren aan het smeedijzer van de 
door Kramer ontworpen bruggen. Aan een van de aardigste 
details zou een gehaaste bezoeker zo voorbijlopen: waar de 
panelen van het hoofdeind van het bed bij elkaar komen is 
een ebbenhouten hartje ingelegd, dat bij een scheiding een 
gebroken hart wordt. Maar de belichting zal niet alleen op 
afzonderlijke onderdelen worden gericht, zegt Roegholt. ‘Als 
je de meubels goed uitlicht, ga je het sculpturale van de ont-
werpen zien en de overeenkomsten met de architectuur van 
de Amsterdamse School herkennen. Zo proberen we ook een 
link met de vormentaal van het gebouw te leggen.’s

Gerdien Wuestman

Redacteur van het Bulletin van de Vereniging Rembrandt
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Al in 1890 deed het Fries Museum zijn eerste aankoop 
met steun van de Vereniging Rembrandt. Daarna 
volgden diverse andere, waaronder twee belangrijke 
schilderijen van Lawrence Alma-Tadema: Amo te ama 
me (aangekocht in 2005) en Entrance of the theatre 
(aangekocht in 2015). Deze beide werken maken deel 
uit van de grote overzichtstentoonstelling Alma-Tadema 
– klassieke verleiding die op 1 oktober opent. Leden van 
de Vereniging Rembrandt krijgen tijdens de Najaars-
ont vangst op vertoon van hun lidmaatschapskaart 
exclusieve toegang tot deze tentoonstelling.

Alma-Tadema maakte in de 19de eeuw furore met  
zijn alledaagse taferelen uit de klassieke oudheid. Hij 
beeldde heersers, gladiatoren en slaven af, maar vooral 
ook dromerige jonge vrouwen in elegante gewaden, die 
verpozen op balkons of in badhuizen. Dankzij grote 
bruiklenen uit heel de wereld kan het Fries Museum 
een representatief beeld geven van zijn werk. Speciale 
aandacht is er voor de invloed van Alma-Tadema op 
films als Ben Hur en Gladiator: zijn verbeeldingen van de 
oudheid werden als zó realistisch ervaren, dat regisseurs 
zijn schilderijen gebruikten als inspiratiebron voor de 
decors en de kostuums.

PROGRAMMA ZATERDAG 8 OKTOBER

17.30 uur Deuren open en ontvangst in de hal van het Fries Museum

18.00 uur Kort welkom, waarna u het museum kunt bezoeken. 
 Op diverse plekken staan medewerkers van het museum om u meer uitleg 
 te geven bij de werken. 

19.30 uur Einde programma

Fries Museum Leeuwarden, zaterdag 8 oktober van 18.00 tot 19.30 uur 

Uitnodiging Najaarsontvangst 2016
Laat u verleiden door het werk van Lawrence Alma-Tadema

SVP aanmelden vóór 
1 oktober. Wij geven er  
de voorkeur aan dat u zich 
inschrijft via de website: 
www.verenigingrembrandt.nl. 
Mocht dit niet mogelijk zijn, 
dan kunt u gebruik maken 
van de antwoord kaart voorin. 
U ontvangt een bevestiging 
van uw inschrijving. 



 In 1961 maakt Lee Lozano haar entree in de New 
Yorkse kunstwereld met cartooneske tekeningen 
en schilderijen die bol staan van de penissen en 

vagina’s, vaak in combinatie met elektrische appara-
tuur. Afstoten en aantrekken zijn belangrijke thema’s 
in deze suggestieve werken. De ene keer neigt een 
stekker naar een vagina, op een andere tekening is 
een munt op zoek naar een spaarpotgleuf, die zich 
tussen de benen van een vrouw bevindt. Hoewel ze in 
stijl aan de pop art doen denken, zijn het agressieve 
beelden, die – conform de tijdgeest – kritiek leveren 
op een door mannen gedomineerde maatschappij 

waarin seks wordt ingezet als een middel om de 
vrouw te onderdrukken. In Lozano’s werken uit 1963-
1964 krijgt gereedschap in combinatie met woorden 
of korte zinnen een centrale rol toebedeeld. Eerst 
beeldt ze de boren, hamers en tangen nog in zijn ge-
heel af, niet veel later zoomt ze in op grijs gescha-
keerde details van schroeven, moeren en bouten. 

VERB PAINTINGS

Uit deze werken komen bijna als vanzelf abstracte 
schilderijen voort, waarin Lozano kleurvlakken, pa-
nelen en tegengestelde verfrichtingen met elkaar laat 
wringen, botsen en glijden in één geladen geheel, 
waarin de basale vormen van de gereedschappen nog 
steeds te herkennen zijn. Deze minimalistische schil-
derijen, die net als de eerdere werken een seksuele 
connotatie hebben, dragen allemaal een werkwoord 
als titel, zoals Lean, Pitch en Slide. Deze zogenaamde 
verb paintings, gemaakt tussen 1964 en 1967, vormen 
een belangrijke fase in Lozano’s ontwikkeling. Ze on-
derzoekt hierin niet alleen de mogelijkheden van de 
schilderkunst, maar zoekt tegelijkertijd naar manie-
ren om aspecten van het echte leven te vangen in ab-
stractie. Regelmatig, zo ook in Slide, kiest Lozano 

VERZAMELGEBIED GESTEUND    MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST
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Een permanente staat van verandering
Gemeentemuseum Den Haag koopt werk van ‘kunstenaarskunstenaar’ Lozano

De Amerikaanse kunstenares Lee Lozano (19301999) is 
misschien wel een van de best bewaarde geheimen van 
de naoorlogse avantgarde. Haar carrière is de ontwik
keling van de moderne kunstgeschiedenis in een noten
dop. Binnen een periode van slechts tien jaar ontwikkelt 
ze zich van een figuratief tekenaar naar een abstract 
schilder, om via een flirt met de minimal art te eindigen 
als overtuigd conceptueel kunstenaar. 



voor het afbeelden van langgerekte kegels die – zoals 
te zien is op de vele voorbereidende schetsen – langs 
zorgvuldig uitgemeten diagonale lijnen zijn ge-
plaatst. Net als in veel andere verb paintings gebruikt 
ze verschillende panelen die in elkaar passen of een 
verlengde van elkaar zijn, waardoor de vormen langs 
elkaar heen lijken te bewegen. Een beweging die niet 
gestopt wordt door de randen van het doek. Slide is 
niet alleen symbolisch voor de continue beweging 
van het leven zelf, maar ook voor de permanente staat 
van verandering waarin Lozano zich gedurende haar 
kunstenaarsbestaan bevindt. 

CONCEPTUELE FASE

De abstracte stijl van schilderen culmineert in de Wave 
Series (1967–1970), een serie schilderijen over de na-
tuurkunde van het licht (een elektromagnetisch golf-
patroon). Ze begint in het eerste schilderij met twee 
golven en voegt bij elk nieuw schilderij golven toe 
conform een zelfbedacht wiskundig systeem. Het lukt 
haar lichamelijk niet om een elfde stuk binnen een  
enkele onafgebroken schildersessie te maken, vandaar 
dat dit stuk alleen uitgezet is in potlood en voor altijd 
onafgemaakt blijft. De fysieke grenzen van het leven 
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Slide
Lee Lozano
1965. Olieverf op doek (3 panelen), 183,2 x 426,7 cm
Bijdrage: € 300.000, waarvan € 75.000 uit het Titus 
Fonds en € 30.000 uit het Themafonds Moderne en 
Hedendaagse Kunst
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG

© The Estate of Lee Lozano

Slide van Lee Lozano is aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt, mede dankzij haar Titus Fonds en haar Themafonds 
Moderne en Hedendaagse Kunst, en het Mondriaan Fonds

‘I was trying  
to combine 
science and art 
and existence’ 
Lee Lozano



dwongen Lozano een punt te zetten achter de Wave 
Series, die in principe oneindig zou kunnen voortduren. 
Gelijktijdig doen de Language Pieces – geschreven  
documenten over artistieke acties of ideeën – hun  
intrede. Voor Dialogue Piece (1969) nodigt Lozano 
bijvoorbeeld kunstenaarsvrienden als Robert Smithson 
en Carl Andre uit om in haar atelier een discussie te 
voeren over een niet van tevoren vastgesteld onderwerp. 
De dialoog zelf was het kunstwerk, wat overblijft zijn 
de notities. Doordat Lozano zich steeds meer focust 
op dit soort conceptuele kunstwerken verslapt de in-
teresse van de kunsthandel. Lozano maakt geen pro-
ducten meer, maar zet processen in gang en wordt 
daardoor langzamerhand onzichtbaar. In een carrière 
van tien jaar heeft zij doelgericht toegewerkt naar  
een steeds verdergaande abstractie. Met Drop out Piece 
keert ze in 1971 de kunstwereld volledig de rug toe. 
Terugkijkend lijken al Lozano’s acties en werken deel 
van de grote overkoepelende mal waarin ze haar  
kunstenaarschap heeft gegoten: een tien jaar durende 
toestand van verandering, die alleen kon eindigen  
in de dood of verdwijning. Een definitieve overgang 
naar een andere staat van zijn.

HERONTDEKKING EN WAARDERING

De tentoonstelling in MoMA PS1 in New York in 2004 
kan worden gezien als het begin van de herontdek-
king van Lozano. Europa werd in contact gebracht 
met haar werk door de tentoonstelling die Kunsthalle 
Basel in 2006 organiseerde en die in 2009 doorreisde 
naar het Van Abbemuseum in Eindhoven. Volgend 
jaar is er in Madrid een groot overzicht. Gezien de 
snel groeiende interesse voor Lozano’s oeuvre is dit 
het moment om nog een kwalitatief hoogstaand werk 
aan te kunnen kopen. In geen enkele andere openbare 
Nederlandse collectie is werk van Lozano opgenomen, 
terwijl kunstenaars uit haar kring als Sol LeWitt, Carl 
Andre en Richard Serra goed vertegenwoordigd zijn. 
 De wens om dit schilderij aan de collectie toe te 
voegen past binnen het ambitieuze aankoopbeleid 
van het Gemeentemuseum Den Haag van de afgelo-
pen jaren. Met de verwerving van werken van Lee 
Bontecou, Paul Thek, Louise Bourgeois, Fred 
Sandback (de laatste drie met steun van Vereniging 
Rembrandt) en onlangs de werken van de Gutai-
groep bouwt het Gemeentemuseum aan een collectie 
van werken van internationale kunstenaars die in de 
jaren zestig zijn gevormd. Het gaat in veel gevallen 
om kunstenaars die lange tijd zijn genegeerd door de 
kunstwereld, omdat hun oeuvres niet pasten binnen 
de heersende kunststromingen van hun tijd. Slide van 
Lee Lozano is niet alleen een belangrijke aanvulling 
op de groep recente aankopen van herontdekte  
kunstenaars uit dezelfde periode; ook in relatie tot  
andere deelcollecties zoals de minimal art van het 
Gemeentemuseum vervult het een verbindende rols

Laura Stamps

Conservator moderne kunst 
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Life is just a Bowl of Cherries
Paul Thek
1971. Olieverf op doek; drieluik,  
elk onderdeel 124 x 183 cm
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG

Aankoop met steun van de 
Vereniging Rembrandt, mede  
dankzij haar Themafonds Moderne 
en Hedendaagse Kunst en haar Titus 
Fonds, en het Mondriaan Fonds

Untitled
Lee Bontecou
1960. Canvas, staal en koper draad, 
H 61 cm, B 73,7 cm D 17,8 cm
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG
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‘De Voorzitter opent de Vergadering en 
brengt een kort verslag uit over het af-
geloopen jaar dat helaas weinig belang-
wekkends inhoudt daar er zoo goed als 
niets is gebeurd, wat van eenig Gewicht 
is te hechten’, staat er in de notulen 
van 10 juli 1885 te lezen. ‘Het is een 
Scheepje dat zachtkens op de wateren 
wordt gewiegd zonder eenig spoor na 
te laten van zijn vaart en dat zonder 
drukte zich voortbeweegt om naar wij 
hopen eenmaal groote wateren te gaan 
bevaren.’
 Die grote wateren heeft de Vereniging 
kort daarna gelukkig gevonden. In 1887 
werden twee albums uit de familie Ter 

Borch verworven en in de daarop-
volgende jaren slaagde de Vereniging  
er steeds vaker in een beslissende rol  
te spelen. In het laatste decennium van  
de 19de eeuw steunde zij de aankoop 
van belangrijke stukken van onder  
anderen Memling, Vermeer, Fabritius 
en Wouwerman en een 14de-eeuwse 
reliekhouder van Elias Scerpswert  
– zonder uitzondering werken die  
nog altijd tot de topstukken van het 
Mauritshuis en het Rijksmuseum  
behoren.
 Slappe jaren zoals 1884 behoren  
inmiddels tot een ver verleden, de 
Vereniging Rembrandt is actiever dan 

ooit. In het afgelopen jaar steunde zij 
met € 3,1 miljoen aankopen voor musea 
door het hele land, van een 16de-eeuws 
ontwerp voor een gebrand schilderd 
glasruitje voor Museum De Lakenhal 
tot een Alma-Tadema voor het Fries 
Museum. De focus is ook niet meer  
uitsluitend gericht op oude Nederlandse 
kunst. Aan een goede Van Honthorst 
voor Paleis Het Loo draagt de Vereni-
ging nog altijd graag bij, maar ook  
de aankopen van een Magritte voor 
Museum Boijmans Van Beuningen  
en een Balla voor het Kröller-Müller 
Museum in Otterlo worden van harte 
ondersteund s

‘Een Scheepje zachtkens op  
  de wateren gewiegd’ 

UIT HET ARCHIEF VAN DE VERENIGING REMBRANDT

Notulen van de algemene  
vergadering van het  
bestuur van de Vereniging 
Rembrandt op 10 juli 1885

Overhaal en een molen  
buiten Amsterdam
Anthonie van Borssom
Ca. 1670. Pen in bruin,  
penseel in waterverf,  
205 mm x 335 mm
RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

(Met steun van de 
Vereniging Rembrandt  
aangekocht in 1884)

Zo spectaculair als het oprichtingsjaar 1883 voor  
de Vereniging Rembrandt was, zo tam verliep het 
tweede jaar. De oogst van 1884 bestond uit slechts 
zeven tekeningen, voor het merendeel uit de 17de 
eeuw. Dat moet een teleurstelling zijn geweest voor 
de jonge Vereniging, die in het jaar ervoor nog vele 
honderden tekeningen en een aantal Romaanse 
doopvonten voor het openbaar kunstbezit had 
weten te verwerven.
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Voor de leden...

VERZAMELGEBIED GESTEUND    KERAMIEKNIEUWS VAN DE VERENIGING

GILDEMEESTERS 

In surrealistische sferen  
in Rotterdam 
Speciaal voor haar Gildemeesters en Hollandse  
meesters organiseert de Vereniging Rembrandt  
jaarlijks het Gildemeesterdiner. Dit jaar vond het 
diner plaats in Museum Boijmans Van Beuningen  
te Rotterdam naar aanleiding van de aankoop van  
Le miroir vivant door René Magritte.

Het Gildemeesterdiner wordt jaarlijks georganiseerd 
rondom een wisselend thema. Omdat Le miroir vivant 
dit jaar centraal stond, was gekozen voor het thema 
Surrealisme. Naast genieten van kunst was er ook 
ruimte voor bespiegeling. Zo daagde Henriette van 
Notten de gasten uit na te denken over wat de sterke 
en unieke eigenschappen van Nederland zijn en liet zij 
vervolgens zien dat er opvallende overeenkomsten zijn 
met de Vereniging Rembrandt. Sjarel Ex, directeur van 
Museum Boijmans Van Beuningen, nam in zijn verhaal 
de gasten mee naar het ontstaan van het surrealisme  
en vertelde hoe de collectie surrealistische kunst in  
zijn museum tot stand is gekomen.
 Voor de surrealistische aankleding van de avond wordt 
naast het museum ook kunstenares Nisje Krayenhoff 
hartelijk bedankt. Zij leende voor deze avond groot 
aantal door haar gemaakte kunstwerken uit. Hiscox  
verzorgde de verzekering van deze werken. 

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, Leermeester of Gildemeester ver-
groot u uw betrokkenheid met kunst in Nederland en tegelijkertijd geniet u 
optimaal van de fiscale voordelen die de overheid biedt. Meer informatie over 
deze lidmaatschappen is te vinden op p. 46 van dit Bulletin. U kunt hierover 
ook altijd contact opnemen met het bureau van de Vereniging Rembrandt,  
bureau@verenigingrembrandt.nl.

INTERESSE IN EEN MEESTERLIDMAATSCHAP? 

De Vereniging Rembrandt op TEFAF 2016
Met dank aan de TEFAF-organisatie was de Vereniging Rembrandt ook in  
2016 present in Maastricht. De beurs is een mooie gelegenheid om bestaande 
leden te ontmoeten en nieuwe te werven. Maar bovenal is het de plek waar 
musea vaak potentiële nieuwe aanwinsten op het spoor komen. 

Dit jaar was de stand van de 
Vereniging ingericht met vier kunst-
werken uit het Dordrechts Museum, 
die recent of langer geleden met haar 
steun zijn aangekocht. Op deze manier 
kon inzichtelijk worden gemaakt wat 
de leden van de Vereniging Rembrandt 
samen mogelijk maken. Bovendien 
was het een aanleiding om te vertellen 
over de tentoonstelling van fellow 
Peter Hecht, Uit liefde voor de stad,  
die op 19 maart geopend werd. 
 Door de aanwezigheid van de 
Vereniging Rembrandt op de TEFAF 
kunnen musea sneller in actie komen 
als zij een bijzonder kunstwerk  
ontdekken. Zo konden Museum 

Rotterdam en het Scheepvaart-
museum in Amsterdam met steun van 
de Vereniging Rembrandt interessante 
kunstwerken aankopen: een zilveren 
tabaksdoos van Louis de Haan en Jan 
Bagnol en het schilderij Gezicht op het 
IJ met ‘s Lands Zeemagazijn (1664) door 
Reinier Nooms. Twee andere musea 
sloegen aan de vooravond van de 
beurs reeds hun slag: het Mauritshuis 
kon op de openingsdag van de TEFAF 
de aankoop van een schilderij van 
Savery bekendmaken (zie pp. 22-25) en 
Museum Catharijneconvent werd de 
nieuwe eigenaar van een 15de-eeuws 
beeld van Maria met het Christuskind 
(zie pp. 17-20).
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Martijn Sanders blikte terug op het afgelopen 
jaar, waarin de Vereniging Rembrandt hard 
heeft gewerkt aan het vergroten en zichtbaar 
maken van haar impact. Naar aanleiding van 
zijn afscheid als voorzitter keken de volgende 
sprekers nog wat verder terug. Penningmeester 
René Kuijten liet aan de hand van cijfers zien 
dat het ledental sterk is gegroeid in de zes jaar 
dat Sanders voorzitter was, en dat de steun  
die de Vereniging Rembrandt aan aankopen 
kon geven in diezelfde periode meer dan  
verdubbeld is. Arent Fock prees de ambitie  
en daadkracht van de vertrekkende voorzitter, 
die zich niet alleen duidelijke doelstellingen 
heeft gesteld, maar ze ook heeft gehaald.
 Wim Pijbes, hoofddirecteur van het Rijks-
museum en bestuurslid van de Vereniging 
Rembrandt, haakte hierbij aan. Volgens Pijbes 
is de positionering van de Vereniging enorm 
verbeterd onder het voorzitterschap van 
Sanders. De Vereniging is méér dan alleen  

een geldgevend fonds, zij brengt ook een 
stem in. Continuïteit is een van haar belang-
rijkste kwaliteiten, betoogde Pijbes. Want 
waar het de overheid vaker wel dan niet ont-
breekt aan een langetermijnvisie en overige 
fondsen nog wel eens andere prioriteiten  
of onvoldoende middelen hebben, is de 
Vereniging Rembrandt een constante factor 

gebleken. En met alle uitdagingen en zorgen 
voor de toekomst – onder andere over de  
inkomsten uit loterijgelden door de komst 
van buitenlandse partijen – is een sterke 
Vereniging Rembrandt meer dan ooit nodig.

Exclusieve ontvangst Stedelijk 
Museum Amsterdam
De Algemene Ledenvergadering in de 
Stadsschouwburg werd afgesloten met een 
korte inleiding door Beatrix Ruf, directeur van 
het Stedelijk Museum Amsterdam. Terwijl op 
het scherm achter haar de één na de andere 
aankoop voorbij schoot – van Sluijters tot 
Schwitters, van Picasso tot Polke – vertelde zij 
over het aankopen van moderne en heden-
daagse kunst voor de Collectie Nederland en 
de rol die de Vereniging Rembrandt daarin 
speelt. Tot slot nodigde Ruf de aanwezigen 
uit voor een ontvangst met een drankje in  
het Stedelijk, waar leden Opwinding van Rudi 
Fuchs of een van de andere tentoonstellingen 
konden bekijken. De Vereniging dankt het 
Stedelijk Museum voor zijn gastvrijheid.

673 
NIEUWE LEDEN
De Vereniging Rembrandt blijft 
groeien. Dat is goed nieuws, want met 
meer mensen kunnen we meer bereiken. 
Sinds januari van dit jaar meldden zich 
al 673 nieuwe leden aan. Niet zelden 
gaat het om mensen die enthousiast 
zijn geworden door verhalen van  
bestaande leden, waarvoor onze dank. 
De teller staat inmiddels op 13.712. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016
Op zaterdagmiddag 25 juni vond de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging 
Rembrandt plaats in de Amsterdamse Stadsschouwburg. Ongeveer 600 leden waren bij 
deze vergadering waarin Martijn Sanders het voorzitterschap overdroeg aan Arent Fock.
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NIEUWS VAN DE VERENIGING

Voor de leden...

REMBRANDTCIRKELS

Cirkelleden te gast in Den Bosch, Zaandam, Leeuwarden en Amsterdam
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. 
Een van de tegenprestaties is een exclusieve ontvangst rondom de gesteunde aanwinst.

Ook dit voorjaar vonden enkele van deze  
bijeenkomsten plaats. De Titus Cirkel kwam 
op donderdag 14 april bijeen voor het jaar-
diner in het Noordbrabants Museum. Hoofd 
Collecties Fiona Zachariasse verzorgde een  
lezing en aansluitend kon iedereen genieten 
van de druk bezochte tentoonstelling over 
Jheronimus Bosch. De avond werd afgesloten 
met een diner in de prachtige Statenzaal van 
het museum.

Eind 2015 besloot de Caius Cirkel zijn naam te 
verbinden aan de aankoop van het schilderij 
Schaatsers bij een Hollandse stad van Andreas 
Schelfhout door Kasteel Duivenvoorde. 
Hiermee werd het thema voor de activiteiten 
van 2016 bepaald: landschappen. Op zondag 

24 april was binnen dit thema een ontvangst 
georganiseerd in het Zaans Museum. Onder 
de begeleiding van de stichting Monet in 
Zaandam wandelden de cirkelleden in weer 
en wind door Zaandam zoals Monet het ge-
zien moet hebben. De middag werd afgesloten 
met een lezing in het museum door hoofd 
collecties Hester Wandel en uiteraard is er een 
bezoek gebracht aan de recente aanwinst,  
het schilderij van Claude Monet. 

Ook leden van de Utrechtse Rembrandt 
Cirkel, die zijn fondsgeld beschikbaar stelde 
voor de aankoop van Monets De Voorzaan en 
de Westerhem door het Zaans Museum, togen 

naar Zaandam. Op 5 juni brachten zij een be-
zoek aan het museum, nadat ze met een gids 
tijdens een wandeling over de Zaanse Schans 
konden zien waar Monet zijn inspiratie heeft 
opgedaan. Hester Wandel, hoofd collecties 
van het Zaans Museum, gaf een toelichting bij 
het schilderij, waarbij ook duidelijk werd hoe 
goed het in de collectie van het museum past.

De leden van de Saskia Cirkel werden op 
vrijdag 27 mei ontvangen in Keramiekmuseum 
Princessehof te Leeuwarden naar aanleiding 
van de twee recent door het museum verwor-
ven Japanse Kakiemon bijin figuren (zie over 

deze aanwinst ook pp. 26-28). Conservator 
Eline van den Berg verzorgde een lezing over 
Aziatische kunst en plaatste de Kakiemon-
figuren in de context van de verzameling. 

Op 17 juni waren de leden van de KOG-
Vereniging Rembrandt Cirkel uitgenodigd 
door cirkellid Elise Wessels voor een rond- 
leiding in haar museum Nihon no hanga in 
Amsterdam. Eline Wessels heeft de afgelopen 
25 jaar een unieke collectie 20ste-eeuwse 
Japanse prentkunst opgebouwd en gaf een 
rondleiding langs de prenten, maar ook door 
het bijzondere pand en de Japans ingerichte 
tuin aan de Keizersgracht. Binnenkort worden 
de prenten tentoongesteld in het Rijksmuseum.

WAT ZIJN 
REMBRANDT CIRKELS?

Een Rembrandtcirkel bestaat uit 
tenminste 15 leden, uit dezelfde pro-
vincie of van dezelfde generatie, die 
met een periodieke akte elk tenmin-
ste vijf jaar minimaal € 1.000 schen-
ken aan de Vereniging Rembrandt.

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

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

Titus Cirkel

Saskia Cirkel

Caius Cirkel

Utrechtse Rembrandt Cirkel



NRC Handelsblad bijlage 
Hoe komt Nederland aan zijn kunst? 

Wij hebben u de laatste jaren enkele keren 
verrast met een extra uitgave. Zo ontvingen 
alle leden in 2015 het boekje Het wonder van 
Adriaen de Vries naar aanleiding van de aan-
koop van het bronzen beeld. Dit jaar is de 
keuze gemaakt om niet alleen de leden aan 
te spreken, maar ook de ‘nog-niet leden’.

Deze beslissing is geheel in lijn met het door 
Martijn Sanders ingezette beleid de zichtbaarheid van de Vereniging 
Rembrandt te vergroten. Daarmee kan deze uitgave ook beschouwd worden 
als een hommage aan de vertrekkende voorzitter en zijn beleid. Om die 
reden viel de bijzondere uitgave Hoe komt Nederland aan zijn kunst? op de 
dag van de voorzitterswisseling als bijlage van NRC Handelsblad op de 
deurmat van 700.000 Nederlanders. Met dit Bulletin ontvangt u een exem-
plaar, mocht u de uitgave gemist hebben. 
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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.

Adriaen van de Velde 
in Amsterdam
Voor liefhebbers van  
17de-eeuwse schilder-
kunst valt er deze zomer 
veel te genieten in het 
Rijks museum Amster-
dam. Daar is tot en met 
25 september een mono-
grafische tentoonstelling 
over de jong gestorven 
landschapsschilder 
Adriaen van de Velde te 
bezoeken. Dat is een 
naam die de meeste mensen niet bekend in de oren zal klinken, 
maar Van de Velde gold lange tijd als een van de beste dier- en 
figuurschilders van de Gouden Eeuw. In de tentoonstelling 
zijn getekende voorstudies in samenhang met de schilderijen 
te zien, zodat bezoekers de kunstenaar tijdens het creatieve 
proces kunnen volgen. Onder de getoonde werken zijn ook 
enkele weergaloze figuurstudies in rood krijt, al in de 19de 
eeuw met steun van de Vereniging Rembrandt verworven.

Constant in Den Haag
Hoe ziet de stad van de toekomst eruit? Een nog altijd actuele 
vraag die Constant Nieuwenhuis al in de jaren vijftig bezighield. 
Hij stelde zich een wereld zonder grenzen voor, waarin mensen 
niet hoeven te werken, maar vrij zijn om te spelen en te reizen. 
Op basis van deze visie begon hij zijn project New Babylon.  
Met maquettes, constructies, geografische kaarten, schilderijen, 
tekeningen, grafiek, films en tijdelijke ‘omgevingen’ werkte hij 
zijn beeld van de nieuwe wereld uit. Door een gelukkige om-
standigheid bezit het Gemeentemuseum een groot gedeelte  
van dit project. Recent kwamen daar twee door de Vereniging 
Rembrandt 
gesteunde 
diorama’s 
bij. Een  
uitstekend  
moment  
om een ten-
toonstelling 
aan New 
Babylon te 
wijden. Tot 
en met 25 
september.

IN DE SCHIJNWERPERS

Kinderontvangst 
Dordrechts Museum

Een aantal keer per jaar organi-
seert de Vereniging Rembrandt 
voor haar meesterleden ontvang-
sten die leuk zijn om te bezoeken 
met kinderen. Het doel hiervan  
is om kinderen op een laag-
drempelige manier in contact te 
brengen met het mecenaat. 

Dit voorjaar werden de leden  
met hun (klein)kinderen ontvan-
gen in het Dordrechts Museum 
waar zij, onder leiding van Bertken 
Mensink, een bezoek brachten aan 
de door onze fellow Peter Hecht 
samengestelde tentoonstelling Uit 
liefde voor de stad. Spelenderwijs 
werden de kinderen bewust ge-
maakt van het feit dat de geschie-
denis van een stad aan de hand 
van kunst en alledaagse – of  
minder alledaagse – voorwerpen 
kan worden verteld. c/
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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 kunst-
werk in het museum. Met een gift of  
legaat van minimaal € 75.000, of tenminste  
€ 15.000 per kalenderjaar voor (minimaal) 
vijf jaar, kunt u een Rembrandtfonds op 

Naam oprichten. Wij maken graag een  
afspraak met u om de mogelijkheden te  
bespreken. 

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. 
Zij is telefonisch te bereiken op nummer 
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 
Amsterdam Pipe Museum
Bijbels Museum 
Joods Historisch Museum 
Museum Het Rembrandthuis 
Museum Het Schip 
Museum Ons’ Lieve Heer 
  op Solder 
Museum Van Loon 
Museum Willet-Holthuysen 
Scheep vaartmuseum
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
Deventer Verhaal
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 
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
Stedelijk Museum 
  ’s-Hertogenbosch

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 Rijtuigenmuseum 

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 mAAsTrichT
Bonnefantenmuseum 

p mArkEn
Marker Museum 

p middElBurg
Zeeuws Museum 

p nijmEgEn
Museum Het Valkhof 

p oTTErlo
Kröller-Müller Museum
Nederlands Tegelmuseum 

p oud-zuilEn
Slot Zuylen 

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 Rijswijk

p schEvEningEn
Museum Beelden aan Zee 

p schiEdAm
Stedelijk Museum

p schoonhovEn
Nederlands Zilvermuseum 

p sluis
Museum Het Belfort

p snEEk
Fries Scheepvaart Museum 

p soEsT
Nationaal Militair Museum

p TiEl
Flipje en Streekmuseum Tiel 

p TilBurg
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
Museum Weesp

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 AmsTErdAm
Huis Marseille 
  (50% korting op entree) p 
AmsTElvEEn
Museum Jan van der Togt 

p BErgEn
Museum Kranenburgh 

p kAmpEn
Stedelijk Museum Kampen 

p roTTErdAm
Chabot Museum 
Nederlands Fotomuseum 

p TilBurg
Museum de Pont 

p vEnlo
Museum Bommel van Dam

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

VERENIGING 
REMBRANDT
ALS JE OM
KUNST GEEFT 
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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  
Niet-Westerse Kunst  
droeg bij aan de aankoop  
van twee 17de-eeuwse 
Kakiekmon-plastieken.

Twee Kakiemon bijin-plastieken
Japan
ca. 1670-80. Porselein, 
H 38,4 cm / 39,3 cm 
KERAMIEKMUSEUM PRINCESSEHOF,

LEEUWARDEN

Gesteund door Themafonds
Prenten en Tekeningen
Vincent van Gogh
Knotwilg, ca. 1882
VAN GOGH MUSEUM, AMSTERDAM

Geef uw gift kleur 

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 het bureau: 
bureau@verenigingrembrandt.nl

THEMAFONDS    NIET WESTERSE KUNST

Word Leermeester of Gildemeester en wijs  
uw gift toe aan een van de 13 Themafondsen
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Gesteund door Themafonds
Glas
Harm Kamerlingh Onnes
Vlinders ,1930. 
NATIONAAL GLASMUSEUM, LEERDAM

Gesteund door Themafonds
Moderne en Hedendaagse Kunst
Lee Lozano
Slide, 1965
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG
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