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Der Astronom (Zyklus Arbeit) (detail)

Arthur Segal 

1919. Olieverf op doek, 87 x 107 cm

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

De Vereniging Rembrandt 

is een particuliere organisatie, 

opgericht in 1883. Zij heeft  

als doel door het beschikbaar 

stellen van geldelijke middelen 

musea en andere openbare  

verzamelingen effectieve hulp 

te bieden bij het verwerven  

van kunstvoorwerpen.

Ereleden

Mr. W. baron van Dedem, 2002
Mr. J.M. Boll, 2009 
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Ogenblik: Den Vaderland getrouwe
Prof. dr. Henk van Os 
Een nieuwe wet dwingt Russische musea de gevoelens 
van gekwetste museumbezoekers serieus te nemen. Dat 
heeft grote consequenties, merkte Henk van Os tijdens 
een bezoek aan Sint-Petersburg.

Hetzelfde schilderij, op een andere manier bekeken
Ds. Pieter Lootsma

Kunstvragen
Ruud Priem
Ineke Geneste 

Nieuws van de Vereniging
Fondsen en leden

Gesteunde werken uitgelicht

Maak deel uit van kunst in Nederland

Ondersteunde musea
Vrije toegang tot de vaste collecties

Vereniging Rembrandt, als je om kunst geeft

Tien jaar Titus
Veerle Corstens
In de afgelopen tien jaar hebben de leden van de  
Titus Cirkel 1 miljoen euro bijgedragen aan de aankoop 
van kunstwerken. Veerle Corstens ging in gesprek met 
enkele leden. 

Uit het archief van de Vereniging Rembrandt

Schilderijen van Rembrandt in openbaar bezit
Peter Hecht
Nog altijd zijn er onbeantwoorde vragen over de 
Rembrandts in Nederlandse musea. Peter Hecht stuurde 
zijn studenten op onderzoek uit.

Bredius, Bode en de broer van Rembrandt
Teuntje van de Wouw
Met de aankoop van de Studie van een oude man 
in 1891 kreeg het Mauritshuis niet alleen een late 
Rembrandt in huis, maar bovendien een portret van 
diens broer. Of toch niet?

BREDA’S MUSEUM

Christus en de Samaritaanse 
vrouw bij de stad Breda
Anoniem, 1518-20

STEDELIJK MUSEUM, ALKMAAR

Jacob trekt bij Laban weg 
Cornelis Cornelisz Buys II, 
ca. 1535

FRANS HALS MUSEUM, HAARLEM

Stilleven met haringen, oesters 
en rookgerei Floris Gerritsz van 
Schooten, ca. 1625

RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

Japanse lakkist
Toegeschreven aan de 
Koamimakerij, 1630-40

MUSEUM CATHARIJNECONVENT, UTRECHT

Portretten van Willem Thielen en Maria de Fraeye
Cornelis Jonson van Ceulen I, 1634

KERAMIEKMUSEUM PRINCESSEHOF 

Bloemenhouder met deksel 
Plateelbakkerij de Metaale Pot,  
ca. 1685-90

MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN 

Der Astronom (Zyklus Arbeit) 
Arthur Segal, 1919
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Een rijk en bloeiend openbaar kunstbezit dat voor een zo breed mogelijk publiek 
toegankelijk is, draagt bij aan een betere samenleving. Daarom verleent de 
Vereniging Rembrandt financiële steun bij aankopen van belangrijke kunstwerken 
door Nederlandse musea. Uitgangspunt is daarbij dat een aankoop niet alleen 
voor het betreffende museum maar ook voor onze nationale collectie als geheel 
een verrijking betekent. Iedereen met een hart voor kunst kan hieraan bijdragen.

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

Foto: Bart K
oetsier/H

H

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

VERENIGING 
REMBRANDT 

Philip Guston, Painting, Smoking, Eating. In 1983 aangekocht door het Stedelijk Museum Amsterdam met steun van de Vereniging Rembrandt



Samen kunst steunen

Frank Heerkens Thijssen was de  
eerste voorzitter van de Cirkel, die  
in 2003 begon met vijf mensen.  
‘Ik kwam in dat jaar Tineke de Witt 
Wijnen tegen, die geïnspireerd was 
geraakt door de Apollo Circle van  
het Metropolitan Museum in New 
York. Zo’n jongerencirkel die kunst 
steunt wilde zij ook graag opzetten  
in Nederland. Met de kerngroep van 
vijf zijn we potentiële leden gaan  
benaderen. Bij onze oprichtingsbijeen-
komst in Museum Boijmans Van 
Beuningen in 2004 ontstond de eerste 
groep van 60 man, en inmiddels zijn 
we met ruim het dubbele aantal.’ 
Deze leden van het eerste uur ver-
bonden zich voor een periode van vijf 
jaar aan de Cirkel en zegden daarmee 
toe elk jaar 1000 euro te storten in 
het Titus Fonds, een Fonds op Naam 
bij de Vereniging Rembrandt.

In 2014 viert de Titus Cirkel zijn
tweede lustrum. Wat begon als een 
spannend nieuw project om jongere 
leden te betrekken bij de doelstelling 
van de Vereniging Rembrandt, is inmid-
dels uitgegroeid tot een belangrijk en 
gekend fonds voor met name moderne 
kunst. Een substantiële meeropbrengst 
is dat nu voor iedereen duidelijk is dat 
de Vereniging Rembrandt met haar 
Titus Fonds moderne en eigentijdse kunst 
steunt. De afgelopen tien jaar hebben de 
leden van de Cirkel met 1 miljoen euro 
bijgedragen aan aankopen van musea. 
Het enthousiasme en de betrokkenheid 
van de leden én het magische getal van 
1 miljoen geeft alle aanleiding de Titus 
Cirkel in de schijnwerpers te zetten. 

De huidige en de voormalige 

voorzitter van de Titus Cirkel:  

Marlies Vehmeijer en  

Frank Heerkens Thijssen Tien jaar Titus
VEERLE CORSTENS
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Marlies Vehmeijer zat ook bij die 
eerste groep en heeft inmiddels het 
voorzitterschap van Frank Heerkens 
Thijssen overgenomen. ‘Het was 
toen niet erg in de mode om parti-
culieren bij te laten dragen aan 
openbaar kunstbezit. Nu vinden we 
“vrienden” van een museum heel 
normaal, maar tien jaar geleden 
waren we nog een vreemde eend in 
de bijt. Zeker ook omdat we de jon-
gere leden waren van rond de veer-
tig.’ Inmiddels is het een bekende 
club waar veel belangstelling voor 
bestaat. Om te voorkomen dat het 
een netwerkgezelschap wordt waar 
zakendoen belangrijker is dan kunst, 
kunnen alleen mensen die door twee 
leden aangedragen worden zich 
aansluiten. 

BESLUITVORMING

Frank Heerkens Thijssen legt uit hoe 
het steunen van een kunstwerk door 
de Cirkel in zijn werk gaat: ‘Als een 
museum financiële hulp nodig heeft 
bij een aankoop, doet het een aan-

vraag bij de Vereniging Rembrandt. 
Het Bestuur van de Vereniging be-
kijkt of die aanvraag gehonoreerd 
kan worden. Als dat het geval is 
wordt de aankoopcommissie van de 
Titus Cirkel in kennis gesteld, en die 
kan dan namens de leden besluiten 
dat de Cirkel een deel van de toege-
zegde steun voor zijn rekening zal 
nemen. Op dit moment ligt de focus 
daarbij op moderne en hedendaagse 
kunst.’ De huidige voorzitter Marlies 
Vehmeijer: ‘Er zitten nu zeven  
personen in de aankoopcommissie 
die deze beslissingen neemt. Het 
blijkt een populaire klus, daarom 
hebben we de wisseltermijn verkort 
naar twee jaar.’ 

Omdat de rest van de leden dus 
niet meebeslist welke kunstwerken 
worden gesteund, zou je ontevre-
denheid kunnen verwachten, maar 
dat blijkt mee te vallen. Frank 
Heerkens Thijssen: ‘Mensen willen 
graag geïnformeerd worden, maar 
de beslissing an sich wordt eigenlijk 
nooit ter discussie gesteld, mits er 

een goed verhaal achter zit. Dat 
laten ze graag over aan de aankoop-
commissie.’ De kunstwerken die de 
leden samen gesteund hebben,  
krijgen en houden altijd een speciale 
plaats in het hart van de Cirkelleden. 
‘Ik ga als ik in het Stedelijk ben, altijd 
even kijken naar het lichtkunstwerk 
van Dan Flavin en de fotowerken 
van Andreas Gursky. Je voelt daar 
toch een verbondenheid mee,’ vindt 
Frank Heerkens Thijssen. ‘Het vervult 
je met trots dat je dit kunt doen en 
samen bezig bent om het openbaar 
kunstbezit in Nederland te verrijken. 
Je denkt toch: het was er misschien 
niet geweest, als wij het niet hadden 
gesteund.’

‘KUNST MAAKT HET LEVEN 

SPRANKELEND’

Annemie Boehmer is sinds 2011 lid 
van de Cirkel en draagt bij vanuit 
een warm hart voor kunst: ‘In mijn 
ogen doe je dat niet alleen met geld, 
maar ook in woord. Met zo’n grote 
groep leden als bij de Vereniging 

Nu vinden we 
“vrienden” van 
een museum heel 
normaal, maar 
tien jaar geleden 
waren we nog een 
vreemde eend in 

de bijt 

Het mooiste kunstwerk dat de  
Titus Cirkel steunde volgens… 

Frank Heerkens Thijssen: 

‘Het krachtige beeld Another Time II 
van Antony Gormley dat op het dak 
van de Kunsthal staat vind ik echt 
een spectaculair werk. Dit beeld 
maakte onderdeel uit van de Event 
Horizon, die zich in 2008 over een 
twintigtal gebouwen aftekende 
tegen de skyline van Rotterdam.’

Het mooiste kunstwerk dat de 
Titus Cirkel steunde volgens… 

Percy Thio: 

‘Het neonlichtkunstwerk van  
Dan Flavin vind ik een geweldig 
en uniek stuk. Het is speciaal 
voor het Stedelijk Museum 
Amsterdam gemaakt en daarom 
is het fantastisch dat het daar  
nu voortaan blijft.’ 



Je denkt 
toch: het was 
er misschien 
niet geweest, 
als wij het 

niet hadden 
gesteund

Rembrandt kun je laten zien dat er 
wel degelijk draagvlak is voor kunst 
in de samenleving. Dat is niet voor 
iedereen even vanzelfsprekend, zoals 
aan uitspraken van ons vorige kabi-
net te merken was. Daarom is het 
belangrijk om een tegengeluid te 
laten horen.’ 

Volgens Annemie Boehmer heeft 
kunst vele functies naast esthetiek: 
‘Sinds wij op deze aarde rondlopen 
heeft de mens de behoefte zich  
te uiten via kunst. Middeleeuwse  
kerkfresco’s uit de 11de eeuw in de 
Pyreneeën laten de religieuze functie 
zien. En in de Cappella Sansevero in 
Napels staan prachtige beelden die 
niet onderdoen voor die van Bernini. 
Die beelden hebben leden van een 
familie laten maken bij hun graven 
om zichzelf te profileren, een andere 
functie van kunst. Maar een kunst-
werk kan ook spiegelend werken, 
zoals ik zelf merk bij de beelden van 
Henry Moore in de tuin van het 
Rijksmuseum. Iedere keer als ik er 
langsrijd, word ik er weer door ge-

raakt. Soms zie ik een moeder, soms 
een wezen vol pijn en soms een  
sensuele vrouw. Altijd word ik  
uitgedaagd om er wat van te vinden. 
En je zo uit je comfort zone halen is 
natuurlijk ook een functie van kunst. 
Dit kunstwerk staat in de openbare 
ruimte, dus je kunt er altijd van  
genieten en je laten voeden. Dat 
maakt het leven sprankelend!’

Marlies Vehmeijer heeft de erva-
ring dat je van kunstwerken kunt 
leren, zoals ze dat deed bij een  
video-installatie van Fiona Tan. 
‘Deze kunstenares heeft de plaatsen 
die Marco Polo bezocht vastgelegd 
op film. In deze film leest een voice-
over de 13de-eeuwse observaties 
van Marco Polo voor, terwijl je op 
beeld ziet hoe het er daar nu uit ziet. 
Dat is een prachtige film geworden 
die laat zien hoe hard het bestaan 
kan zijn; hoeveel armoede er is, en 
hoe kwetsbaar kinderen zijn. Door 
deze film besef je weer even wat  
een privilege het is om in Nederland 
te wonen.’

Tituslid Percy Thio is blij met het 
tijdsbeeld dat kunstenaars ons  
geven. ‘Dat zie je bijvoorbeeld bij  
het lichtkunstwerk van Dan Flavin  
uit 1986 dat in het Stedelijk Museum 
Amsterdam hangt. Het is geïnspireerd 
op de kunst van Piet Mondriaan, 
maar dan met een nieuw materiaal: 
neon. Mondriaan was in zijn tijd al 
vernieuwend door kunst terug te 
brengen naar basiskleuren en vlakken, 
en Flavin borduurt hier ruimtelijk op 
voort. Dat spreekt me niet alleen 
persoonlijk erg aan, maar ik vind het 
ook belangrijk voor de maatschappij: 
zo’n stuk dat exemplarisch is voor 
een bepaalde tijdsgeest komt in het 
museum te hangen en geeft ons  
een compleet beeld van waar we 
vandaan komen.’ 

Een ander belang van kunst dat 
wordt genoemd, is het economische. 
Tituslid Donald Ogilvie: ‘Onze rijke 
geschiedenis uit de Gouden Eeuw  
is te zien in prachtige musea die  
ook een grote trekpleister zijn voor  
toeristen en zakelijk verkeer.’ 
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VERHALEN ACHTER DE KUNST

Het steunen van kunst via de Titus 
Cirkel gaat volgens Marlies Vehmeijer 
verder dan de persoonlijke voorkeuren 
en dat maakt het juist interessant. 
‘Toen we de schilderijen van Paul 
Thek steunden bijvoorbeeld, waren  
er in eerste instantie wel wat opge-
trokken wenkbrauwen. Een conser-
vator die uitlegt dat een werk in een 
bepaalde tijdsgeest past en perfect 
aansluit bij de collectie van het 
Gemeentemuseum van Den Haag 
met meer kunstwerken uit die periode, 
kan dan helpen. Maar ook om de 
werken in het echt te zien, dan  
begrijp je de poëzie ervan.’ Frank 
Heerkens Thijssen leerde sinds zijn 
komst bij de Titus Cirkel meer over 
collecties en ontwikkelde zijn smaak 
op kunstgebied. ‘Ik heb fotografie  
als kunstvorm leren waarderen en 
nieuwe kunst leren kennen. Zoals 
Ultimate Painting no. 39 uit 1960  
van de Amerikaanse kunstenaar  
Ad Reinhardt, dat we voor het Kröller-
Müller Museum hebben gesteund.  

In eerste instantie zag ik alleen een 
groot zwart vlak. Dat had ik nooit 
kunnen waarderen zonder het hele 
verhaal erachter te kennen. Want als 
je heel goed naar dat werk kijkt, als  
je je daarin haast laat verdrinken, dan 
zit er een kruisachtige structuur in. 
Een tijdje na die aanvraag zag ik op de 
kunstbeurs in Basel negen schilderijen 
van Reinhardt hangen. Daar was ik 
anders zo langs gelopen.’ 

Voor Donald Ogilvie kon de keuze 
voor het gesteunde werk van de Cirkel 
wel eens verrassend zijn: ‘Ik had zelf 
een andere foto van Jeff Wall dan 
Cold Storage gekozen, ik ervaar ander 
werk als veel karakteristieker voor 
onze tijd. Maar ik begrijp de keuze, 
omdat deze foto uitstekend in de  
collectie van het Kröller-Müller 
Museum past.’ Volgens Donald Ogilvie 
is het van belang dat kunst toegan-
kelijk is voor bezoekers van musea nu, 
en later voor onze kinderen, omdat 
kunst verankering geeft van onze  
cultuur: ‘Via kunst leer je de eigen 
cultuur kennen en waarderen.’

MET ELKAAR KIJKEN NAAR KUNST

Het samen kijken naar en praten over 
kunst wordt als waardevol ervaren. 
Marlies Vehmeijer: ‘We zijn in het  
dagelijks leven zo vaak rationeel bezig. 
Sommige kunstwerken roepen emoties 
op die je niet direct een plaats kunt geven. 
Kunst leert ons te praten over gevoel: 
wat voelen wij als we dit werk bekijken, 
wat doet dat werk met ons? Dat kan 
soms heel heftig zijn en levert altijd  
gesprekken op. Als een kunstwerk bij een 
bijeenkomst van de Titus Cirkel bijvoor-
beeld over de dood gaat, dan is dat 
meestal het gespreksonderwerp aan 
tafel.’ Frank Heerkens Thijssen geeft  
als voorbeeld H.M. door Luc Tuymans, 
het portret van koningin Beatrix in het 
Stedelijk Museum Amsterdam: ‘Ik vind 
dat niet direct een aantrekkelijk werk, 
maar ik zie wel dat het een goed schilderij 
is. Dan vind ik het interessant om aan 
anderen te vragen hoe zij dat zien. Ik  
ervaar de gelaagdheid in het schilderij  
– we zien een gekwelde vrouw, die niet 
alleen koningin is, maar ook moeder –  
en door er met elkaar over te spreken 

Het mooiste kunstwerk dat de  
Titus Cirkel steunde volgens…

Annemie Boehmer: 
‘De twee foto’s van Andreas Gursky, 
Mayday en Frankfurt, zijn niet alleen 
esthetisch, maar hebben ook een 
boodschap over de hedendaagse cultuur. 
We kijken naar vele verdiepingen mensen 
achter een glazen pui in het donker. Ze 
staan daar te praten met elkaar en zien de 
kijker niet, die doet niet mee in de foto.  
Ik zie daarin voyeurisme en massaliteit.’
 

Het mooiste kunstwerk dat de  
Titus Cirkel steunde volgens…

Marlies Vehmeijer: 

‘Ik vind de werken van Gilbert & 
George die in het Kröller-Müller 
Museum hangen heel mooi. Niet alleen 
omdat het internationaal vermaarde 
kunstenaars zijn, maar ook omdat ze 
nergens beter hangen dan daar, met 
uitzicht op een groene tuin.’

Het is 
belangrijk 

om een 
tegengeluid 

te laten 
horen



kun je je mening en gevoel hierover 
beter benoemen.’ 

Wat maakt dat de Titus Cirkel zo’n 
geslaagd initiatief is? Frank Heerkens 
Thijssen heeft wel een idee over de in-
grediënten voor succes: ‘Kies een goede 
doelstelling en houd het overzichtelijk’. 
Marlies Vehmeijer benadrukt het belang 
van de inhoud: ‘Als de bijeenkomsten 
inhoudelijk interessant zijn, dan komt 
het geld vanzelf. Het is niet zo dat je 
op zoek gaat naar mensen met geld.  
Je gaat op zoek naar mensen die inte-
resse voor kunst met je willen delen.’s

Veerle Corstens is freelance journaliste
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Het mooiste kunstwerk dat de 
Titus Cirkel steunde volgens…

Donald Ogilvie: 

‘Nu zijn we natuurlijk vooral bezig met moderne 
kunst, toch ben ik ook heel blij met de door ons 
gesteunde werken van Rombout Uylenburgh.  
De grisaille voor het Rembrandthuis was in 2005 
onze allereerste aankoop met het Titus Fonds, en 
een jaar geleden kwam daar de pendant bij.’



  
   

Een aardige bijkomstigheid was, dat  
de Lakenhal in Leiden in 2012 een  
paneeltje had gekocht dat wordt be-
schouwd als het vroegste werk dat aan 
Rembrandt kan worden toegeschreven. 
Die voorstelling van Het Gezicht kon 
zo aan het begin worden gezet van  
een reeks, die eindigt met het late 
Zelfportret van Rembrandt in het 
Mauritshuis. 

Bij deze inventarisatie kregen de  
studenten dus niet alleen een beeld  
van Rembrandts schilderkunst in 

verslag van een werkgroep 

Schilderijen van  Rembrandt in Nederlands openbaar bezit

PETER HECHT

Zelfportret

Rembrandt

1669. Olieverf op doek,  

63,5 x 57,8 cm

MAURITSHUIS  

DEN HAAG

Brillenverkoper 

(Allegorie op het Gezicht)

Rembrandt 

Ca. 1624. Olieverf op paneel, 

21 x 17,8 cm

MUSEUM DE LAKENHAL LEIDEN 

UIT HET ARCHIEF VAN DE VERENIGING REMBRANDT

De verzamelaar, bankier en medeoprichter van de Vereniging 
Rembrandt Daniël Franken geeft in een brief aan voorzitter 
Ankersmit aan dat de naam van de Vereniging duidelijk vermeld 
dient te worden in de buurt van de werken die met haar steun 
zijn verworven. En dat deze werken op een fatsoenlijke manier 
getoond moeten worden. 

Franken schonk de Vereniging in 1895 honderdduizend gulden 
voor de stichting van een apart fonds, waaruit in bijzondere 
gevallen geput kon worden. Bij zijn dood in 1898 liet hij nog 
eens tienduizend gulden na aan de Vereniging voor dit ‘speciaal 
fonds Franken’. Hoewel dat indertijd nog niet zo werd genoemd, 
was dit feitelijk het eerste Fonds op Naam van de Vereniging 
Rembrandt. 
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Ook in 2012-13 hebben Hilbert Lootsma en ik in 

Utrecht een werkgroep gegeven die in het kader 

van het fellowship van de Vereniging Rembrandt 

bijzondere aandacht besteedde aan een aspect van 

het Nederlands openbaar kunstbezit. Maar nu ging 

het eens niet over de geschiedenis van het stedelijk 

kunstbezit, om zwerfkeien of om depotstukken, 

maar om de schilderijen van Rembrandt die zich in 

Nederlandse musea bevinden.*

De Vereniging Rembrandt bestaat al 130 jaar. 

In die 130 jaar is een archief opgebouwd, dat rijk aan 

brieven en documenten is. Over hoe aankopen tot 

stand kwamen dankzij betrokken particulieren, verenigd 

in ‘Rembrandt’. Te bijzonder om niet te delen.

*Over deze eerdere 
werkgroepen, zie 
de bijdragen in de 
voorjaarsnummers 
van 2010, 2011 en 
2012 van het Bulletin 
van de Vereniging 
Rembrandt.

Een eerste Fonds op Naam



  
   

Nederlands openbaar bezit, maar 
ook een overzicht van zijn gehele 
oeuvre voor zover nu in Nederland  
te zien. Die nationale collectie is nog 
betrekkelijk jong, want grotendeels 
in de afgelopen honderd jaar opge-
bouwd, en zij omvat bovendien een 
aantal ooit beroemde, inmiddels uit 
Rembrandts werk geschrapte stukken, 
waardoor ook allerlei interessante 
kwesties van authenticiteit en veran-
derende smaak konden worden  
besproken. 

Om de discussie over dat soort 
zaken op een zeker niveau te kunnen 
voeren, werd Ernst van de Wetering 
als expert uitgenodigd om te vertel-
len over de mogelijkheden en de 
problemen die zich voordoen bij de 
toeschrijving van Rembrandts schil-
derijen. En om te laten zien hoezeer 
die verschillen van de mogelijkheden 
en problemen waarop de onderzoeker 
van Rembrandts tekeningen en  
prenten stuit, werd ook aan Peter 
Schatborn en Erik Hinterding ge-
vraagd over hun werk te komen 
spreken. Ik kan u verzekeren: menig 
congres is saaier.

Naast en rond de colleges werkten 
de studenten aan een door henzelf 
gekozen schilderij uit Nederlands 
openbaar bezit, waarbij zij zo zorg-
vuldig mogelijk in kaart moesten 
brengen hoe dat werk al dan niet 
past in Rembrandts oeuvre, wat het 
voorstelt en hoe Rembrandts manier 
van uitbeelden kan worden geplaatst 
in de betreffende beeldtraditie,  
maar ook wat van de herkomst van 
het schilderij bekend is, en hoe en 
waarom het ooit werd opgenomen  
in de verzameling waar het zich nu  
in bevindt. In het artikel op pp. 12-14 
is te zien hoe deze integrale benade-
ring werkt, en vooral ook hoe de 
waardering voor Rembrandt en de 
vragen naar aanleiding van zijn werk 
in de afgelopen honderd jaar zijn 
veranderd – met alle gevolgen van 
dien. 

Voor de studenten was zeker  
verrassend, dat de inmiddels zo rijke 
verzameling Rembrandts in Nederlands 
bezit van zo recente datum is. Het 
Rijksmuseum kon er in 1900 een 
viertal tonen en heeft er nu meer dan 
twintig, het Mauritshuis zag zijn ver-

verslag van een werkgroep 

Schilderijen van  Rembrandt in Nederlands openbaar bezit
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zameling Rembrandts in de afgelopen 
eeuw meer dan verdubbeld worden, 
Museum Boijmans had er in 1900 
één en kan er nu vier laten zien, 
waaronder een van de mooiste  
wereldwijd. De Lakenhal kreeg zijn 
eerste Rembrandt na de Tweede 
Wereldoorlog in bruikleen van het 
Rijk en heeft daar nu een tweede bij, 
die om zuiver historische redenen 
werd gekocht. Ook daarover werd 
gepraat. 

Het was mooi te zien dat er voor 
kunsthistorici nog zoveel werk aan 
de winkel is, zelfs als het om al zo 
lang en door zo velen bestudeerde 
Rembrandts gaat. Zo is het bijvoor-
beeld nog steeds de vraag of 
Rembrandt de Saul en David heeft 
geschilderd, of welk verhaal er ten 
grondslag ligt aan het historiestuk uit 
1626. In bijlage krijgt u de geschiede-
nis van Broer Adriaen, ooit felbegeerd 
door het Mauritshuis, maar nu al 
jaren aan het oog onttrokkens 

Peter Hecht is hoogleraar Kunstgeschiedenis 

aan de Universiteit Utrecht en bekleedt het 

Vereniging Rembrandt-fellowhip

Historieschilderij met onbekende voorstelling

Rembrandt

1626. Olieverf op paneel, 89,8 x 121 cm

MUSEUM DE LAKENHAL LEIDEN

(in bruikleen van de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed)

Saul en David

Rembrandt (en/of atelier van)

ca. 1650-55. Olieverf op doek,  

130 x 164,5 cm

MAURITSHUIS DEN HAAG

Titus aan de lezenaar

Rembrandt

1655. Olieverf op doek,  

77 x 63 cm

MUSEUM BOIJMANS VAN 

BEUNINGEN ROTTERDAM

Ik kan u  
verzekeren: 

menig 
congres is 

saaier
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Bredius was niet de enige op wie  
deze Studie indruk maakte. Ook 
Wilhelm von Bode, in 1890 benoemd 
tot directeur van de Gemäldegalerie 
in Berlijn en een minstens zo groot 
Rembrandtkenner als zijn Haagse  
collega, sprak vol lof over het werk. 
Wie ooit had gezegd dat Rembrandt 
niet kon tekenen, moest hem voor dit 
schilderij maar om vergiffenis komen 
vragen, schreef hij kort nadat het  
stuk in Den Haag was gearriveerd.1

Voor Bode en Bredius was 
Rembrandt de grootste kunstenaar  
uit de 17de eeuw. Zij probeerden hun 
musea dan ook te verrijken met zoveel 
mogelijk schilderijen van zijn hand. 
Maar voor de aankoop van de Studie 
van een oude man had Bredius nog 
een andere, meer specifieke reden. 
Het zou het eerste voorbeeld worden 
in de collectie van het Mauritshuis 
van een werk uit de destijds meest 
gewaardeerde, late periode van 
Rembrandt. In een brief van Bredius 
aan de toenmalige minister-president 
Mackay, bedoeld om deze te overtui-
gen van de noodzaak van de aankoop 
van de Studie van een oude man, 
noemde hij het schilderij dan ook ‘een 
staal uit de rijpsten tijd des kunste-
naars, toen zijn meesterschap de volle 
hoogte had bereikt’.2

Het waren de schilderijen van 
Rembrandt uit de jaren vijftig en zestig, 
en dan vooral de gevoelsmatig com-

plexe figuurstukken van de meester, 
die door Bredius en de liefhebbers  
van zijn tijd het hoogst werden aan-
geslagen. Dat was wel eens anders 
geweest. Aan het einde van de 17de 
en vooral in de eerste helft van de 18de 
eeuw gaven de meeste kunsttheore-
tici juist af op de late Rembrandt. Zo 
ook de kunstenaarsbiograaf Arnold 
Houbraken, die in 1718 in zijn Groote 
Schouburg der Nederlantsche konst-

schilders en schilderessen schreef  
te betreuren dat Rembrandt laat in 
zijn leven zo’n grove penseelstreek 
hanteerde, alsof de verf op zijn schil-
derijen ‘met een ruwe teerkwast  
zonder agt op teekenen te geven 
was aangesmeert.’3 

De smaak van Houbraken en veel 
van zijn kunstlievende tijdgenoten 
was gevormd door de classicistische 
kunsttheorie, een theorie die onder 

Studie van een  

oude man

toegeschreven  

aan Rembrandt

1650. Olieverf op 

doek, 80,5 x 66,5 cm

MAURITSHUIS 

DEN HAAG 

 Bredius, Bode en de  broer van Rembrandt
over de aankoop van de Studie van een oude man  voor het Mauritshuis 

‘Zeer breed, mooi gedaan’. Dat was het oordeel 

van de jonge Abraham Bredius (1855-1946) over de  

destijds aan Rembrandt toegeschreven Studie van 

een oude man, die hij in 1891 in Londen had gezien. 

Vrij kort daarna verwierf hij het schilderij voor het 

Mauritshuis, waarvan hij in 1889 directeur was  

geworden. Het was de eerste Rembrandt die via  

hem in de collectie van het museum kwam.  

TEUNTJE VAN DE WOUW



    

Man met de 

gouden helm

navolger van 

Rembrandt

ca. 1646. Olieverf 

op doek, 67 x 50 cm

GEMÄLDEGALERIE 

BERLIJN 
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andere voorstaat dat een schilderij zo 
zorgvuldig mogelijk wordt uitgevoerd, 
liefst met een penseelstreek die  
onzichtbaar is. De Rembrandts die 
het beste aan dit criterium voldoen, 
dateren uit de jaren dertig. Het was 
dan ook dat vroegere werk dat in de 
18de eeuw het meest op prijs werd 
gesteld, en alle vier de Rembrandts 
die toen door de Oranje-stadhouders 
werden gekocht en daarom in de 19de 

eeuw in het Mauritshuis belandden, 
zijn uit deze periode afkomstig.4 

In de tweede helft van de 19de 
eeuw veranderde die waardering, en 
wilde men juist het handschrift van 
de kunstenaar zien en de emotie die 
uit de ruwe penseelstreken spreekt. 
Die in de Franse romantiek ontstane 
mode bereikte ook Nederland, en 
veranderde er niet alleen het karakter 
van de eigentijdse schilderkunst, 

maar ook de appreciatie voor 
Rembrandt, wiens late werk nu  
juist voorbeeldig werd gevonden. 

DE ‘HERONTDEKKING’ VAN  

BROER ADRIAEN

Toch zal Bredius de Studie van een 
oude man niet alleen hebben aan-
gekocht omdat het een voorbeeld 
was van Rembrandts late stijl.  
Het vermeende onderwerp van het 
schilderij zal hem ook hebben gefasci-
neerd, want de oude man op het 
schilderij werd geïdentificeerd als 
Rembrandts broer.

De gedachte dat Rembrandt zijn 
familieleden als modellen voor zijn 
schilderijen had gebruikt was aan het 
einde van de 19de eeuw vrij alge-
meen. Ten grondslag hieraan lagen 
enkele 17de-eeuwse vermeldingen 
van prenten waarop Rembrandt  
familieleden zou hebben afgebeeld. 
Of deze identificaties kloppen is echter 
de vraag. Het is goed mogelijk dat 
kunsthandelaren deze titels hadden 
verzonnen om de verkoop van de 
betreffende prenten te stimuleren: 
een portret van de moeder van de 
kunstenaar is interessanter dan de kop 
van een willekeurige oude vrouw.5

In de 19de eeuw groeide de inte-
resse in Rembrandts achtergrond als 
gevolg van de veranderde status van 
de kunstenaar, die in de romantiek 
een bijna bovenmenselijke was ge-
worden. In een poging hem weer 
wat naderbij te brengen, werd nu 
door verschillende mensen in de  
archieven ijverig gezocht naar 
nieuwe gegevens over zijn leven.

Een van de eersten die met 
nieuwe biografische informatie over 
Rembrandt kwam, was de Leidse ar-
chivaris Willem Rammelman Elsevier. 
Hij publiceerde in 1851 een artikel 
waarin hij kon laten zien dat de tot 
dan toe als enig kind beschouwde 
Rembrandt verschillende broers en 
zusters had.6 Bode meende nu een 
van die broers te herkennen in het 
model van de Man met de gouden 
helm, een schilderij van omstreeks 

 Bredius, Bode en de  broer van Rembrandt
over de aankoop van de Studie van een oude man  voor het Mauritshuis 

©
 bpk / G

em
äldegalerie, SM

B, K
aiser Friedrich-M

useum
s-V

erein / Jörg P. A
nders



14  VERENIGING REMBRANDT  NAJAAR 2013

1650, dat destijds met grote stellig-
heid op naam van Rembrandt was 
gesteld. Bode zag sterke overeen-
komsten tussen het gezicht van de 
oude Rembrandt op zijn zelfportretten 
en de gelaatstrekken van deze figuur, 
die hij daarom identificeerde als diens 
broer Adriaen (1597/98-1652), die 
toen het Berlijnse schilderij ontstond 
een jaar of vijftig moet zijn geweest. 
Omdat de kop van het model in dat 
werk zo sterk lijkt op die in de Studie 
van een oude man, dacht Bode bo-
vendien dat Adriaen ook op dit werk 
wel zou zijn afgebeeld.7 Deze identi-
ficatie zal Bredius, die net als Bode 
zeer geïnteresseerd was in de feiten 
rond het leven van Rembrandt, zeker 
hebben gestimuleerd het werk voor 
het Mauritshuis te verwerven.8

Curieus is dat sommige mensen 
aan de hand van deze vermeende 
portretten van Adriaen zelfs hebben 
geprobeerd zijn karakter te analyse-
ren. Zo typeerde Bode Rembrandts 
broer als een eenvoudig en sterk  
ambachtsman, wiens vierkante kop 

en gesloten lippen zijn wilskracht 
verraadden; zijn rimpels en sombere 
blik zouden getuigen van een zwaar 
en moeizaam bestaan. In karakter en 
lot was Adriaen volgens Bode duide-
lijk verwant aan Rembrandt, zij het 
dat zijn leven als schoenmaker, en 
later molenaar, navenant zwaarder 
moet zijn geweest.9 Een paar jaar 
later werd ook de Duitse kunst- 
historicus Ferdinand Laban door de 
somber ogende Man met de gouden 
helm geïnspireerd tot een romanti-
sche interpretatie van het vermeende 
verschil tussen Rembrandt en zijn 
oudere broer. Adriaen was voor hem 
de schoenmaker die door het lot ge-
dwongen werd tot het molenaarsvak, 
en Rembrandt de jongen die door 
zijn talent aan dat harde bestaan  
wist te ontvluchten.10

Bodes identificatie van het model 
in de Studie van een oude man en  
de Man met de gouden helm als 
Rembrandts broer Adriaen werd in de 
loop van de 20ste eeuw verworpen. 
Het belangrijkste argument hiervoor 
was dat hetzelfde model ook voor-
komt op schilderijen die na de dood 
van Adriaen in 1652 zijn gemaakt. 
Bovendien woonde en werkte 
Rembrandt omstreeks 1650, de  
periode waarin de meeste ‘Adriaen-
schilderijen’ zijn ontstaan, in 
Amsterdam, en het is onwaarschijnlijk 
dat Adriaen daar met enige regelmaat 
vanuit Leiden heen is gereisd.11 
Tenslotte worden de meeste werken 
waarvan werd gedacht dat Adriaen 
erop stond afgebeeld, tegenwoordig 
helemaal niet meer aan Rembrandt 
toegeschreven, waardoor de identifi-
catie van dit model als de broer van 
de kunstenaar nog onwaarschijnlijker 
wordt. Het zou immers vreemd zijn 
als Adriaen wel voor kunstenaars uit 
de omgeving van zijn broer had ge-
poseerd, maar zelden of nooit voor 
zijn broer zelf.

EEN VAN DER PLUYM?

Ook aan de eigenhandigheid van de 
Studie van een oude man wordt te-

genwoordig getwijfeld. In 1978 werd 
tijdens een zorgvuldig onderzoek naar 
alle Rembrandts in het Mauritshuis 
opgemerkt dat de kleur van de sig-
natuur rechtsonder lichter is dan die 
van het jaartal erachter, wat op een 
latere ingreep zou kunnen wijzen. Als 
gevolg hiervan is zowel de authenti-
citeit als de datering onzeker en een 
duidelijk oordeel over het schilderij 
ontbreekt.12

Als mogelijke vervaardiger is wel 
eens Karel van der Pluym (1625-
1672) genoemd, een achterneef en 
leerling van Rembrandt.13 De Studie 
van een oude man past in stilistisch 
opzicht heel aardig bij een groep 
schilderijen die aan deze kunstenaar 
wordt toegeschreven en het model 
dat voor dit werk is gebruikt, komt 
op verschillende van deze werken 
voor. Zo zien we de zogenaamde 
Adriaen bijvoorbeeld als Oude man 
met een bril in zijn hand op een aan 
van Van der Pluym toegeschreven 
schilderij uit een particuliere verza-
meling. Voldoende bewijs dat Van 
der Pluym de maker is van de Studie 
van een oude man is er echter niet 
en daarom staat het werk in het 
Mauritshuis nog steeds te boek als 
‘toegeschreven aan Rembrandt’.  
Met zo veel onbetwiste Rembrandts 
waarmee het schilderij in het Haagse 
museum moet concurreren is dat 
echter niet genoeg voor een plaats 
op zaal. Het eens door Bredius en 
Bode bewierookte schilderij bevindt 
zich daarom al jaren in depots

Teuntje van de Wouw is student kunst-

geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.
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Oude man met een bril in zijn hand 

Karel van der Pluym

1645-1672. Olieverf op paneel,  

56,5 x 43,2 cm 

PARTICULIERE COLLECTIE



PROF. DR. H.W. VAN OS

OGENBLIK

Den Vaderland getrouwe

Reliekhouders mogen niet in een  
museum worden getoond als kunst-
werken. Dat kwetst iemands religieus 
gevoel. De vroegere kapel van de 
Hermitage, die al decennia als museum-
zaal in gebruik is, moet aan het geloof 
worden teruggegeven. Daar moet de mis 
worden gevierd voor iedereen die maar 
komen wil. Zo niet, dan is ons religieus 
gevoel gekwetst! Mijn clubje heeft de 
neiging om te denken dat je aan dat 
soort ophitsende mafkezen geen aan-
dacht moet schenken, maar dat kan 
Michael Piotrovsky, de directeur van de 

Hermitage, zich allang niet meer veroor-
loven. Urenlang vergaderen we over de 
omgang met het ‘religieus gevoel’ van 
voormalige communisten. Ik ben hele-
maal de klos, omdat ik tentoonstellingen 
heb georganiseerd als Gebed in 
Schoonheid en De Weg naar de Hemel. 
Na afloop staan journalisten van krant 
en televisie klaar om mij hierover danig 
aan de tand te voelen. Bij ons allemaal 
overheerst het gevoel van machteloos-
heid tegenover religieuze volksmenners 
terwijl wij ons bezinnen op kalmerende 
reacties.

Aan het eind van een lange ochtend 
vergaderen maken we in de Hermitage 
een onvergetelijke half-religieuze cere-
monie mee. De directeur neemt ons mee 
naar een van de mooiste ontvangstzalen. 
Op de ereplaats hangt tegen een wit 
schot een schilderij van een veldslag uit 
1812 waarmee de Russen de opmars 
van het Napoleontische leger tot staan 
hebben gebracht. De banier van het  
regiment dat die cruciale overwinning 
heeft behaald is duidelijk te zien. Wij 
zien dat banier ook in het echt; het is 
een van de talloze oorlogsattributen die 
de Hermitage beheert. Maar soldaten 
van dat regiment zijn er ook nu nog!  
In een zijzaal staan ze straf in het gelid 

opgesteld in hun mooiste uniformen. Hun 
commandant staat naast het schilderij. 
Luid en duidelijk laat hij een commando 
horen. Daar marcheren zij binnen, langs 
het schilderij. Op het balkon blaast hun 
kapel een pittige mars. Vlak voor ons 
stellen de soldaten zich op. Michael 
Piotrovsky loopt naar voren en spreekt. 
De commandant zegt ook iets en dan is 
daar een priester die ons meeneemt in 
een lang dankgebed. De hoofden van 
alle Russen in de overvolle erehal buigen. 
Daarna klinkt weer muziek vanaf het 
balkon. De dappere blazers laten marsen 
horen uit de tijd waarin de veldslag 
plaatsvond.

Na afloop kijken we elkaar verbijsterd 
aan. Dat je met een schilderij waar vrij-
wel iedereen in onze musea aan voorbij 
zou lopen, hier zoveel teweeg kan 
brengen. Dat veldslagen van vroeger 
hier nog zoveel betekenen. Dat leger en 
religie zo’n rol spelen in de beleving van 
nationale trots. Dat een museum zo met 
kunstwerken omgaat. Maar we begrijpen 
daardoor ook iets beter hoe dicht een 
museum hier met zijn spullen bij de 
emoties van zijn bezoekers wil komen. 
Zo kan iemand ook op het idee komen 
dat zijn religieuze gevoelens door een 
museum worden gekwetsts

Elk jaar komt eind augustus de ‘International

Board’ van de Hermitage in Sint-Petersburg 

bijeen. Een gezelschap van huidige en voor-

malige museumdirecteuren vergadert over 

beleidsproblemen van dat prachtige museum. 

Dit jaar gaat het opeens over religie. Er is in 

Rusland een wet aangenomen die het recht 

geeft om eisen te stellen, wanneer jouw  

religieuze gevoelens gekwetst zijn. Dat is 

aanleiding voor populistische geestdrijvers 

om zich publiekelijk op te winden over van 

alles en nog wat. Ook over de Hermitage.

Foto @
 A

rjan Bronkhorst
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Alleen Jan Kalf noteerde in 1912 in zijn boek  
De monumenten in de voormalige baronie van Breda dat 
De Swarts tekening uit 1739 gemaakt moest zijn 
naar voorbeeld van ‘een thans niet meer bestaande 
schilderij’. Er was geen twijfel mogelijk: dat schilderij 
bleek ineens weer te bestaan. En wat het nog mooier 
maakte, het werd tegen redelijke voorwaarden te 
koop aangeboden, mits het zo op de juiste plaats van 
bestemming zou komen. Dankzij bemiddeling van 
adviseur en taxateur Marina Aarts werd dat binnen 
twee dagen een feit. Formeel ‘op zicht’, maar van meet 
af aan stond vast dat dit schilderij Breda’s Museum 
nooit meer mocht verlaten. De vriendenvereniging 
van het museum stelde zich onmiddellijk garant  
voor de verwerving. Die is gelukt, mede doordat de 
Vereniging Rembrandt het nationale belang van dit 
werk – het vroegste natuurgetrouwe gezicht op een 
stad in de Nederlandse kunst – onderkende.

KUNSTWERK MET EEN BEWOGEN VERLEDEN

Christus en de Samaritaanse vrouw bij de stad Breda. Deze 
benaming is door het museum aan het werk gegeven 
om de oorspronkelijke voorstelling recht te doen, al 
zijn van de twee voornaamste figuren alleen de hoofden 
te zien. Overduidelijk is het een kunstwerk met een 

Midden augustus 2012 bereikte Breda’s Museum de vraag of een stadspanorama op een 
fragment van een 16de-eeuws paneel wellicht Breda betrof. Laurens Schoemaker van  
het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie wist de voorstelling als eerste  
aan deze stad te verbinden. Hij zag het verband met een prent naar ontwerp van  
de 18de-eeuwse architect Pieter de Swart. Er ging een schok door de Bredase 
gelederen. Hoe was het mogelijk dat in een verleden van meer dan honderd 
jaar museaal verzamelen en documenteren een schilderij als dit nooit 
eerder in beeld was gekomen? 

Breda’s Museum

 Breda (Bruikleen Vereniging 

Vrienden van Breda’s Museum)

Verzamelgebied: middeleeuwse/kerkelijke kunst

Anoniem (Antwerpen?)
1518-20. Olieverf op paneel, 53,5 x 67 cm (fragment van een middenpaneel van een voormalig drieluik)
Bijdrage: € 38.000 uit het BankGiro Loterij Aankoopfonds van de Vereniging Rembrandt

Christus en de Samaritaanse vrouw bij de stad Breda

Reconstructie van de vorm  

van het oorspronkelijke drieluik 

op basis van onderzoek door 

restaurator Claas Hulshoff 
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bewogen verleden. Iemand vond het ooit nodig er de 
zaag in te zetten. Al snel is echter gebleken dat er van 
dat verleden geen enkele documentatie te vinden is. Als 
Pieter de Swart inderdaad dit paneel met eigen ogen heeft 
gezien, is hij de enige persoon in de Bredase geschiede-
nis die we aan dit werk kunnen verbinden. Voor het  
overige laten de archieven ons vooralsnog volkomen in 
de steek. Gelukkig biedt het kunstwerk zelf de nodige 
aanknopingspunten.

Pieter de Swart heeft meer gezien dan wij nu. Op de 
prent naar zijn ontwerp zijn de uiteinden van de stad te 
zien die op ons paneel ontbreken. Die uiteinden moeten 
dan wel gedeeltelijk op twee zijpanelen gestaan hebben. 
We mogen concluderen dat ons paneelfragment oorspron-
kelijk deel uitmaakte van een drieluik van bescheiden 
formaat en dat de panelen daarvan in de eerste helft 
van de 18de eeuw in elk geval nog bijeen – en mogelijk 
zelfs nog gemonteerd in een omlijsting – waren. 
Restaurator Claas Hulshoff heeft op basis van de sporen 
op ons fragment een reconstructie gemaakt. Alleen de 
twee kanten aan de rechterzijde, waar langs de rand een 
onbeschilderde strook is te zien, zijn oorspronkelijk. In 
het schuine deel vertoont de verfrand twee boogvormige 
inkepingen die een aanwijzing geven voor de vorm van 
de lijst, waarin het paneel al voor de beschildering was 
gemonteerd. Daaruit valt een type paneel af te leiden dat 
in de 15de en 16de eeuw gangbaar was. De oorspronke-
lijke hoogte van het drieluik met lijst moet 125 cm zijn 
geweest en de breedte, met de luiken geopend, 174 cm.

Hulshoff heeft ook vastgesteld dat de gezichten van 
Christus en de Samaritaanse vrouw in het verleden zwaar 

beschadigd zijn. Mogelijk is dat gebeurd bij de Beelden-
storm van 1566. Wellicht is het drieluik als geheel toch 
bewaard, althans tot in de 18de eeuw, waarna op enig 
moment is besloten in elk geval van het middenpaneel de 
onherstelbare delen af te zagen. De kans bestaat dat de 
zijpanelen nog ergens worden bewaard; qua voorstelling 
gaven die voor Beeldenstormers veelal weinig aanleiding 
tot vernieling.

NIEUWE GELOOFSBELEVING

Dat die aanleiding er misschien wel was voor de voor- 
stelling van Christus en de Samaritaanse vrouw ligt niet 
meteen voor de hand. Juist dit verhaal uit het Nieuwe 
Testament sloot aan op de nieuwe, persoonlijke geloofs-
beleving die vooral in de 16de eeuw voet aan de grond 
kreeg. De Samaritaanse vrouw bekeerde zich tot het 
ware geloof in een direct onderhoud met Christus zelf. 
En het woord van Christus, via gedrukte bijbelvertalingen 
steeds beter beschikbaar, werd leidend in de nieuwe  
geloofsbeleving. Het verhaal van Christus en de 
Samaritaanse vrouw raakte meteen in zwang als onder-
werp in de prent- en schilderkunst. Een gravure van 
Dirk Vellert (ca. 1480/90–1549) staat in tijd dicht bij het 
Bredase paneel en geeft bovendien een indruk van hoe 
de verloren gegane onderste helft van de voorstelling er 
kan hebben uitgezien. 

Het grootste verschil tussen Vellerts prent en ons  
paneel is natuurlijk de prominente rol waarin de stad 
Breda figureert als de Samaritaanse stad Sichar waarvan 
de bevolking zich in haar geheel bekeerde tot het geloof 
van Christus. Een tweede verschil dat misschien minder 
in het oog loopt, is de aanwezigheid van een heuvel in 
de voorgrond van de stad. Aan de voet daarvan is een 
klein bootje te zien. Enkele krijgers lopen die heuvel op 
en bovenop zien we een aantal figuren in houdingen 
die wijzen op gebed of verwondering.

In het bijbelverhaal komt zo’n motief niet voor, maar 
in de Bredase geschiedenis wel, althans zoals die in de 
15de en 16de eeuw nog werd beleefd. De 15de-eeuwse 
Kruislegende, ook wel bekend als de Denensage, verhaalt 
van een vestiging van Denen of Noormannen bij Breda. 
Deze Denen ontdekten een kruis dat wonderen verrichtte 
en dat na hun verdrijving werd overgebracht naar de 
Grote Kerk van Breda. Met de bouw van de Grote Kerk 
in zijn huidige gedaante werd de devotie van een reliek 
van het kruis van Christus met deze Kruislegende gepro-
pageerd en ook verbonden aan het meer volkse geloof 
in het wonderkruis van de Denen. Aan deze vereniging 
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Gezicht op Breda vanuit het 

oosten ‘omtrent het jaar 

1500’

B.F. Immink naar Pieter de Swart

1743. Gravure, 30,3 x 38,8 cm  

BREDA’S MUSEUM

Over deze aanwinst is een  

70 pagina’s tellende publicatie 

uitgebracht: J. Grosfeld e.a., 

‘… een thans niet meer  

bestaande schilderij’.  

Eerste verkenningen van het 

schilderij ‘Christus en de 

Samaritaanse vrouw bij de 

stad Breda’. Uitgave van 

Breda’s Museum, 2013 

(ISBN/EAN 978-90-819312-5-0)



Houder van het kruisreliek, 

afkomstig uit de Grote Kerk, Breda

Anonieme Bredase zilversmid

1450-1500. Zilver met vergulding  

en emailwerk, 62 x 30 x 18 cm

BREDA’S MUSEUM

(in bruikleen van de Stichting 

Bisschoppelijk Museum, Breda)

Christus en de 

Samaritaanse vrouw

Dirk Vellert

1523. Gravure, 11 x 7,9 cm 

RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

Christus en de Samaritaanse vrouw bij de stad Breda is verworven 
met steun van de Vereniging Rembrandt en haar BankGiro Loterij 
Aankoopfonds, de Vereniging Vrienden van Breda’s Museum, de 
Mastboom-Brosens Stichting en de provincie Noord-Brabant
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van twee kruisrelieken herinnert een 15de-eeuwse  
reliekhouder in de collectie van Breda’s Museum, waarin 
behalve een splinter van het kruis van Christus ook een 
ander stukje hout verborgen is. 

Voor deze devotie diende de zogeheten Kruiskapel in 
een deel van de Grote Kerk dat in de tweede helft van de 
15de eeuw gereed kwam. De veronderstelling is gerecht-
vaardigd dat het drieluik voor die kapel is vervaardigd, 
zij het pas enkele decennia later. De geloofsbeleving was 
toen feitelijk al aan het veranderen. Werd de voorstelling 
van Christus en de Samaritaanse vrouw ingezet om de 
oude geloofsbeleving in de taal van de nieuwe te propa-
geren? En was het misschien deze koppeling van oude 
devotie met wonderlijke relieken aan juist dit Bijbel-
verhaal, die de irritatie van beeldenstormers in 1566  
opwekte? Het zijn verleidelijke veronderstellingen – en 
ook niet meer dan dat.

OUDSTE NATUURGETROUWE STADSGEZICHT

Hoe dan ook, het feit dat de stad Breda in deze geloofs-
propaganda prominent diende te figureren heeft ons 
een uitzonderlijk vroeg en natuurgetrouw gezicht op de 
stad opgeleverd. Het beeld is tot in detail zo nauwkeurig 
dat we er de datering van het schilderij uit kunnen aflei-
den. Direct rechts van het koor van de Grote Kerk is de 
in 1518 voltooide kapel van het eerste begijnhof te zien. 
Het koor van de Grote Kerk heeft op het schilderij nog 
niet de omgang met kapellen, waarvan de bouw op  
zijn vroegst in 1520 is begonnen. Daarmee is dit gezicht 
op Breda tussen 1518 en 1520 te dateren, wat in  
overeenstemming is met de toenmalige situatie van  

de stadsmuren. Daarmee is dit het vroegste voorbeeld 
in de Nederlandse kunst.

Afwijkingen zijn er ook, te beginnen met de  
monumentaliteit waarmee de Grote Kerk het stadsbeeld  
domineert. De toren moet voor dat doel door de schilder 
een kwartslag gedraaid zijn. Deze is met zijn westelijke, 
veel bredere zijde in beeld terwijl we vanuit het zuiden 
kijken. In lengte neemt de Grote Kerk ongeveer een 
kwart van de toenmalige doorsnee van de stad in. In de 
werkelijkheid was dat stukken minder. Dat deed de 
schilder waarschijnlijk om de stad compacter en daar-
mee beter herkenbaar weer te geven. Dit uitzicht op de 
stad kan de schilder in zijn tijd overigens nooit gehad 
hebben, want zulke hoogteverschillen biedt de omgeving 
van Breda niet.  

Dit prachtig gemaakte stadspanorama getuigt van 
groot vakmanschap. Het toont ons Breda in een belang-
wekkende periode van de lokale geschiedenis. Onder het 
bewind van Engelbrecht II en Hendrik III van Nassau 
zorgde een snel groeiende entourage rondom hun  
hof voor een periode van bloei. Hendrik III bracht als 
een van de eersten kunst van de renaissance naar de 
Nederlanden. In Breda resulteerde dat in de jaren  
dertig van de 16de eeuw in de bouw van zijn paleis en 
het beroemde grafmonument van Engelbrecht II en zijn 
vrouw Cimburga van Baden in de Grote Kerk. Ook liet 
Hendrik III de middeleeuwse stadsmuren slopen om 
vervolgens Nederlands eerste vesting met aarden wallen 
en bastions rond de stad te laten aanleggen. Het stads-
panorama toont Breda aan de vooravond van deze ont-
wikkelingen, op de drempel van de late middeleeuwen 
en de Nieuwe Tijd.

Voor Breda’s Museum, dat een rijke collectie met  
betrekking tot de cultuur en geschiedenis van Breda en 
omgeving bezit, is dit schilderij een grandioze aanwinst. 
Uit de 15de en 16de eeuw waren het vooral kunstwerken 
en losse objecten waarmee het museum in tentoonstel-
lingen een beeld van die tijd kon geven. Met het gezicht 
op de stad uit 1518-20 vormt dit alles nu een veel  
concreter geheels

Jeroen Grosfeld

Directeur 
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Stedelijk Museum

Alkmaar

Jacob trekt bij Laban weg

Verzamelgebied: middeleeuwse/kerkelijke kunst

Cornelis Cornelisz Buys II (Alkmaar 1495/1500 – 1545 Alkmaar)
Ca. 1535. Olieverf op paneel, 94,1 x 108,9 cm
Opschrift midden boven: GENESIS . 31

Bijdrage: € 252.500, waarvan € 200.000 uit het BankGiro Loterij Aankoopfonds, € 50.000 uit het 
Stortenbekerfonds en € 2.500 uit het Themafonds Middeleeuwen



Het begon met een telefoontje van collega-museum-
directeur Peter van den Brink van het Suermondt-
Ludwig-Museum in Aken. Hij attendeerde ons erop 
dat Johnny van Haeften een indrukwekkend stuk van 
Cornelis Buys aanbood.1 Peter wist dat wij – samen 
met het Amsterdam Museum – al lange tijd bezig zijn 
met de voorbereidingen van een groots opgezette ten-
toonstelling over Jacob Cornelisz van Oostsanen, Buys’ 
oom. Hoe mooi zou het zijn om naast het oeuvre van 
de Amsterdamse meester een aansprekend stuk van 
diens Alkmaarse familielid te tonen? Stedelijk Museum 
Alkmaar heeft twee prachtige schilderijen van Buys in 
de collectie, maar niet zo’n monumentaal exemplaar 
als nu op de markt verscheen. Nieuwsgierig trokken we 
naar Londen, waar kunsthandelaar Van Haeften het 
kleurrijke werk strategisch uitgelicht voor ons had opge-
steld. Liefde op het eerste gezicht – en meteen het besef 
dat aankoop nooit zou lukken. Voor een middelgroot 
stadsmuseum als Stedelijk Museum Alkmaar een finan-
ciële brug te ver. 

Voorzichtige eerste contacten met een bemiddelde 
schilderijenverzamelaar die een Alkmaarse achtergrond 
heeft, gaven ons een sprankje hoop. Toen het schilderij 
op de afgelopen TEFAF werd getoond, kwam de zaak 
in een stroomversnelling. Collega’s kwamen belangstel-
lend kijken en gaven advies, de Vereniging Rembrandt 
gaf aan ambitieuze aankopen van middelgrote musea 
aan te moedigen. De verzamelaar en zijn echtgenote 
waren zo enthousiast dat ze de helft van het aankoop-
bedrag toezegden, waarmee een fundament was gelegd 
om een beroep op fondsen te kunnen doen. De in grote 
haast en met hulp van velen opgestelde subsidieaanvra-
gen voor de Vereniging en het VSBfonds werden zonder 

slag of stoot gehonoreerd. Ineens was de aankoop rond! 
Dat de burgemeester van Alkmaar bij het zien van het 
schilderij in ons depot alle details van het oudtestamen-
tische verhaal van Jacob en Laban direct herkende, 
bewijst eens te meer dat deze Buys in Alkmaar een goed 
thuis heeft gevonden.

ONGEBREIDELDE VERTELZUCHT

Het paneel laat, blijkens het opschrift in een banderol, 
een voorstelling van Genesis 31 zien. Daarmee is het 
als het ware een vervolg op een ander werk van Buys, 
Rebecca en Eliëzer bij de put (in privébezit), dat Genesis 24 
verbeeldt. In Genesis 31 wordt verhaald hoe Jacob met 
vrouwen, kinderen en kudde zijn schoonvader Laban 
verlaat, nadat hij jarenlang voor hem heeft gewerkt zon-
der redelijke beloning. Toen de verstandhouding tussen 
de mannen ernstig verslechterde, kreeg Jacob in een 
droom van een engel de raad te vluchten naar Kanaän. 
Buys heeft een aantal episodes uit deze zelden ver-
beelde geschiedenis in een weids landschap geplaatst. 
Op de voorgrond loopt Jacob zelf (met tulband) naast 
de kamelen waarop zijn vrouwen Lea en Rachel zit-
ten. Hierachter is links te zien wat voorafging aan deze 
scène, en rechts hoe het verhaal eindigde. Op het mid-
denplan links wordt Jacob in zijn slaap gewaarschuwd 
door de engel. Verder op de achtergrond links delen 
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Meer dan 30 jaar geleden, in 1981, kocht Stedelijk Museum 
Alkmaar met steun van de Vereniging Rembrandt Het Laatste 
Avondmaal van de Alkmaarse meester Cornelis Cornelisz 
Buys II. In de decennia erna kon de collectie 16de-eeuwse 
schilderkunst niet verder versterkt worden: vroege 
Alkmaarse werken komen zelden op de markt en de prijzen 
zijn steevast hoog, te hoog voor ons bescheiden aankoop-
budget. Toen het monumentale Jacob trekt bij Laban weg 
van Buys op de markt verscheen, konden wij dus niet meer 
doen dan het smachtend bewonderen bij de handelaar. 
Totdat we in contact kwamen met een bemiddelde  
verzamelaar oorspronkelijk afkomstig uit Alkmaar…

Een onhaalbaar geachte aankoop  
toch gerealiseerd
Het verhaal van de verwerving van Jacob trekt bij Laban weg bewijst als 
geen ander de grote betekenis van particuliere schenkers. De gemeente 
Alkmaar onderschreef het belang van deze potentiële nieuwe aanwinst 
weliswaar en kwam het museum naar draagkracht tegemoet, maar 
daarmee was aankoop van het schilderij van Cornelis Buys nog niet in 
zicht. Uiteindelijk is het leeuwendeel van de benodigde gelden door 
particulieren bijeengebracht, zoals het onderstaande overzicht laat zien.

Oorspronkelijke vraagprijs €  980.000
Aankoopprijs 650.000 

Bijdrage twee particuliere kunstliefhebbers 325.000
Vereniging Rembrandt (mede dankzij het BankGiro 
   Loterij Aankoopfonds, het Stortenbekerfonds en het 
   Themafonds Middeleeuwen) 252.500
VSBfonds 50.000
Gemeente Alkmaar 22.500
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Labans zonen hun ongenoegen over de groeiende 
welstand van hun zwager. Ernaast staat Jacob met zijn 
vrouwen te praten over de voorgenomen vlucht. In het 
tentenkamp op het middenplan rechts zoekt Laban, die 
Jacobs stoet heeft ingehaald, naar de terafim – beeldjes 
van huisgoden, die zijn dochter Rachel stiekem heeft 
meegenomen en verborgen in haar zadel. Laban vindt 
de objecten niet en verzoent zich daarop met Jacob; ze 
bezegelen hun verbond met een bouwwerk van stenen 
direct achter de tenten. Na een maaltijd nemen ze  
afscheid van elkaar op de achtergrond rechts. 

Fascinerend aan het schilderij is de ‘ongebreidelde 
vertelzucht’.2 Overal in het landschap staan figuurtjes; 
elk van hen maakt drukke gebaren of werpt betekenis-
volle blikken naar de beschouwer. Het is alsof de kunste-
naar niet kon ophouden met schilderen. Daarnaast valt 
de metaalachtige uitstraling van het stuk op: het verhaal 
lijkt niet in verf maar in glanzend email te zijn uitge-
voerd. Deze uitstraling kenmerkt ook Rebecca en Eliëzer 
bij de put en Het Laatste Avondmaal, en kan typerend voor 
Buys genoemd worden. 

Jacob trekt bij Laban weg zal een prominente plaats  
krijgen in onze nieuwe vaste presentatie ‘De Gouden 
Eeuw van Alkmaar’. Het zal daar het hoogtepunt in 
de 16de-eeuwzaal zijn: blikvanger door zijn grootte en 
levendigheid, ideaal startpunt voor rondleidingen aan 
kinderen en volwassenen. Het getuigt prachtig van de 
overgangsfase van middeleeuwen naar renaissance. 
Enerzijds koos Buys voor een beproefde narratieve 
structuur – de plaatsing van diverse verhaalmomenten 
in één vlak. Zijn kleurgebruik is daarentegen modern 

en hij probeerde zijn figuren te modelleren volgens de 
nieuwe, klassieke vormentaal – de kinderen en vrouwen 
in de voorstelling zijn opmerkelijk gespierd en de  
dynamische houdingen van de personages zijn ontleend 
aan klassieke sculpturen. 

SCHAKEL IN EEN NETWERK

Cornelis Buys vormt een opmerkelijke Alkmaarse  
schakel in het kunstenaarsnetwerk dat zich in de eerste 
helft van de 16de eeuw uitstrekte over het noordelijk 
deel van Holland. Hij werd naar alle waarschijnlijkheid 
opgeleid door zijn oom Jacob Cornelisz van Oostsanen 
(1470-1533), de eerste bij naam bekende Amsterdamse 
kunstenaar. Jacob Cornelisz was ook de leermeester van 
Jan van Scorel (1495-1562), die rond 1518 naar Italië 
reisde en enkele jaren later de vormentaal van de re-
naissance naar de Noordelijke Nederlanden mee terug 
bracht. Het belang van Van Scorel voor de ontwikkeling 
van de Noord-Nederlandse kunst is nauwelijks te over-
schatten. 

In het oeuvre van Buys is de invloed van Van Scorel 
direct zichtbaar: in de beweeglijkheid van zijn figuren, 
het sprekende kleurgebruik en het perspectief van 
zijn landschappen. Er zijn aanwijzingen dat Buys ook 
Maarten van Heemskerck, Van Scorels bekendste leer-
ling en navolger, heeft gekend. Deze werkte tussen 1538 
en 1542 aan het kolossale Laurentiusaltaar voor de 
Grote Kerk van Alkmaar en in een memoriaalboek van 
de kerkmeesters wordt vermeld dat Buys zijn steentje 
bijdroeg aan ‘stoffering’ (polychromering, vergulding) 
van de lijst daarvan. 

Glansrol voor nieuwe aanwinst
Jacob trekt bij Laban weg heeft een 
toonaangevende plaats in de vaste  
presentatie van Stedelijk Museum 
Alkmaar, maar wordt bovendien in  
2014 opgenomen in de grote over-
zichtstentoonstelling gewijd aan zijn 
oom en leermeester Jacob Cornelisz  
van Oostsanen (1470-1533). 

Van Oostsanen. De onbekende 
Hollandse meester is een project van 
Stedelijk Museum Alkmaar en het 

Amsterdam Museum, in samenwerking 
met de Grote Kerk Alkmaar, Rijksmuseum 
Amsterdam en de Radboud Universiteit. 
Voor het eerst wordt een groot deel van 
het oeuvre van Jacob Cornelisz bijeen- 
gebracht in Nederland en getoond in  
samenhang met werk van zijn leerlingen 
en tijdgenoten. De tentoonstelling is  
gelijktijdig in Alkmaar en Amsterdam  
te zien van 15 maart tot en met 29 juni 
2014.

Noten

1. Zie over Buys S. de Vries, ‘Enkele werken 
van de 16de-eeuwse Alkmaarse schilder 
Cornelis Cornelisz. Buys’, in Kennemer 
historie. Uit de geschiedenis van Alkmaar 
en omstreken (Alkmaarse Historische 
Reeks VII), Zutphen 1987, pp. 37-62, en 
recenter de bestandscatalogus Early  
Netherlandish Painting van het Rijksmu-
seum, tot voor kort online te raadplegen 
via www.rijksmuseum.nl. Zie tevens 
S.A.C. Dudok van Heel m.m.v. W.J. van 
den Berg, ‘De schilders Jacob Cornelisz 
alias Jacob War en Cornelis Buys uit Oost-
zaan. Hun werkplaatsen in Amsterdam en 
Alkmaar’, De Nederlandsche Leeuw 128 
(2011), 2, pp. 49-79.

2. De voorstelling wordt besproken in Kunst 
voor de Beeldenstorm. Noordnederlandse 
kunst 1525-1580, 2 delen, Den Haag 
1986, cat.nr. 124, pp. 242-245. De 
zinsnede ‘ongebreidelde vertelzucht’ is 
afkomstig uit deze tekst.

3. Van eerstgenoemde twee schilderijen 
bevinden zich varianten in andere verza-
melingen. Musée Grand Curtius te Luik 
bezit bijvoorbeeld een tweede exemplaar 
van Jacob trekt bij Laban weg. Dit is iets 
groter dan het Alkmaarse stuk, en aan de 
bovenzijde is een strook afgezaagd.

Het Laatste Avondmaal

Cornelis Cornelisz Buys II

ca. 1535. Olieverf op paneel, 83,8 x 65,5 cm 

STEDELIJK MUSEUM ALKMAAR

Portret van Petrus Nannius (1500-1557)

Cornelis Cornelisz Buys II

ca. 1530. Olieverf op paneel, 63,2 x 47,5 cm

STEDELIJK MUSEUM ALKMAAR

(in bruikleen van de Stichting Provenhuis 
Paling en Van Foreest)



Jacob trekt bij Laban weg is verworven met steun van de 
Vereniging Rembrandt (mede dankzij het BankGiro Loterij 
Aankoopfonds, het Stortenbekerfonds en het Themafonds 
Middeleeuwen), het VSBfonds, gemeente Alkmaar en twee  
particuliere kunstliefhebbers
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Als zelfstandige meester in Alkmaar heeft Buys een 
redelijk productief atelier geleid. Stedelijk Museum 
Alkmaar bezit drie eigenhandige werken: naast het 
genoemde Laatste Avondmaal en de recente aanwinst 
bevindt zich Buys’ portret van Petrus Nannius  
(1500-1557), rector van de Alkmaarse Latijnse school, 
als permanent bruikleen in de collectie.3 Verder 
zijn er aan Buys’ atelier toegeschreven Beweningen 
te vinden in Rijksmuseum Amsterdam en Museum 
Catharijneconvent.

Buys was werkzaam in een kleine stad, maar het in-
drukwekkende schilderij dat Stedelijk Museum Alkmaar 
recent kon verwerven, versterkt de indruk dat zijn 
belang dat van een lokale meester oversteeg. Dankzij 
de aankoop van Jacob trekt bij Laban weg kunnen wij 
het publiek een representatief beeld van Buys’ oeuvre 
geven. Hopelijk zal daarmee de waardering voor het 
werk van de ‘kleine grote meester’ uit Alkmaar en het 
inzicht in zijn plek tussen giganten als Van Scorel en 
Van Heemskerck groeiens

Lidewij de Koekkoek   Christi M. Klinkert

Directeur Conservator

Kunstvragen

Ruud Priem (1969)
Hoofdconservator Museum Catharijneconvent, Bestuurslid van de 
Vereniging Rembrandt

Wat is uw eerste kennismaking met kunst?
‘Dat moet het praalgraf uit 1530 zijn geweest  
van Engelbrecht van Nassau en zijn vrouw in de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk van Breda. Ik herinner  
me een bezoek aan die kerk met mijn ouders.  
Die albasten figuren met hun bijzondere bruin- 
beige tekening, in contrast met het zwarte marmer, 
zijn me altijd bijgebleven.’
 
Herinnert u zich nog uw eerste kunstreproductie? 
‘Nee, eigenlijk niet, maar ik heb op de lagere  
school wel heel wat geschiedenisboeken verslonden, 
waarin vaak mooie kleurenafbeeldingen van  
kunstwerken stonden.’
 
Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Dat was volgens mij het Zelfportret uit 1965 van Aat Veldhoen, een  
van de prenten die Veldhoen in de jaren zestig voor 3 gulden vanuit  
zijn bakfiets in Amsterdam verkocht. Ik betaalde als student iets meer  
op een boedelveiling.’
 
Naar welk museum gaat u graag terug?
‘The David Collection in Kopenhagen, de mooiste verzameling islamitische 
kunst in Scandinavië, heeft op mij een verpletterende indruk gemaakt.
Onvoorstelbaar dat een particulier zoveel textiel, handschriften en 
beeldende kunst op dit gebied bijeenbracht, het meeste eeuwenoud en  
van een prachtige kwaliteit.’

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen steunen?
‘Wanneer het ooit mogelijk zou zijn om Aelbert Cuyps Gezicht op het 
Valkhof te Nijmegen te verwerven uit de collectie van de Duke of Bedford 
in Woburn Abbey, kan dat een fantastische combinatie vormen met Jan 
van Goyens schilderij met hetzelfde onderwerp in Museum Het Valkhof. 
Die twee iconische werken vertellen in een notendop een buitengewoon 
interessant verhaal over reizende kunstenaars, uiteenlopende schilderstijlen 
en de symboolwaarde van het Valkhof voor de jonge Republiek.’
 
Zou dit mogelijk zijn, wat zou u graag uit uw eigen verzameling aan  
een museum willen schenken, om iedereen van mee te kunnen laten 
genieten?
‘Ik heb een gipssculptuur uit 1850 van de Londense beeldhouwer  
Matthew Noble. Het is een ontwerp voor een bronzen portret van de 
Engelse politicus Sir Robert Peel. Ik zou het leuk vinden als dat in de 
collectie van het Rijksmuseum zou kunnen functioneren. Niet alleen  
omdat Engelse sculptuur zeldzaam is in Nederlands openbaar kunstbezit, 
maar ook omdat Peel een beroemde verzameling Nederlandse en  
Vlaamse schilderijen had, waarmee zijn figuur verwijst naar de wereldwijde 
verspreiding en faam van de 17de-eeuwse Hollandse kunst.’



Mede dankzij de Vereniging Rembrandt is de 
vroege stillevenspecialist Floris van Schooten 
voorgoed aan de vergetelheid onttrokken. Was 
enige tijd terug nog geen enkel schilderij van 
hem te bewonderen op zaal in een Nederlandse 
publieke collectie; inmiddels is een van zijn  
allerbeste werken, Stilleven met haringen, oesters  
en rookgerei, terug op de plaats waar het eerder al  
vijftig jaar gehangen heeft: het Frans Hals 
Museum.

Van dichtbij lijkt het bijna alsof de tijd heeft stilgestaan, 
zo uitzonderlijk goed is de toplaag van het schilderij be-
waard gebleven. Het is een verleidelijke voorstelling vol 
luxe-objecten: witbrood en wijn en glanzend verse oes-
ters, ook toen al bekend als lustopwekkend. De pijp 
rechts staat klaar om te worden aangestoken; links ervan 
een chique tabaksdoosje, rechts een schaal met kooltjes 
en uiterst links de aansteekstokjes. Op de haring na 
waren al deze zaken voorbehouden aan de welgestelden 
uit de 17de eeuw. Het waren genotsmiddelen en 
daarom geregeld het mikpunt van kritiek van moralis-
ten; met name drank en tabak moesten het ontgelden. 
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Frans Halsmuseum

Haarlem

Stilleven met haringen, oesters en rookgerei

Verzamelgebied: schilderkunst 17de eeuw

Floris Gerritsz van Schooten (ca. 1585/88 – Haarlem 1656)
Ca. 1625. Olieverf op paneel, 35,5 x 49,4 cm 
Gesigneerd met monogram, linksonder: F.v.s. 
Bijdrage: € 100.000 



Wellicht wilde Van Schooten met zijn schilderij hierop 
zinspelen. Zelf verleidt hij de kijker op zijn eigen manier. 
Hij schotelt ons immers een geslaagde illusie voor van 
zeer uiteenlopende materialen, die bijna tastbaar lijken. 
Het glimmende tabaksdoosje plaatst hij naast de matte, 
aardewerken schaal met gloeiende kooltjes; het trans-
parante wijnglas en de glanzende oesters contrasteren 
met de zachte structuur van het broodje. 

Het is niet bekend waar en wanneer Floris van Schooten 
werd geboren. Zijn vroegst gedateerde werken zijn  
geschilderd rond 1605, maar we weten niets over zijn 
opleiding. Wel is bekend dat hij vanaf 1606 – toen hij 
stond ingeschreven bij de plaatselijke schutterij en dus 
minimaal 18 jaar oud moet zijn geweest – tot zijn dood 
in 1656 actief was in Haarlem. Hij was een tijdgenoot 
van zijn eveneens in Haarlem werkzame collega’s Floris 
van Dijck (ca. 1575-1651) en Nicolaes Gillis (werkzaam 
ca. 1612-1632) en behoort tot de vroegste stilleven- 
specialisten in de Noordelijke Nederlanden. 

Typisch voor deze vroege 17de-eeuwse stillevens zijn 
de ‘ontbijtjes’ van Van Dijck, zoals de met linnen en  
damasten kleden gedekte tafels, rijkelijk aangekleed 
met fruit, kazen en brood in heldere kleuren. Door 
een vogelperspectief (een hoge horizon) is er sprake 
van een groot tafeloppervlak, waardoor de objecten 
met weinig overlapping kunnen worden uitgestald.  

In de late jaren 1620 introduceert Pieter Claesz  
(1597/8-1660) een meer monochroom kleurenpalet. 
Het aantal objecten in een voorstelling neemt af en de 
verre rand van de tafel verschuift lager in het beeldvlak 
(een lage horizon), wat een natuurlijker indruk geeft. 
Willem Heda (1594 -1680) volgt het ingetogen palet 
van Claesz en ook hij neemt een beperkt aantal voor-
werpen op in zijn voorstellingen, zij het in een wat 
strakkere ordening.

Het schilderij van Van Schooten vormt een belang-
rijke schakel in de ontwikkeling van de Haarlemse  
stillevenschilderkunst. De opzet – een hoge horizon en 

naast elkaar geplaatste objecten in heldere kleuren – 
sluit aan bij het werk van zijn vroege tijdgenoten. Maar 
Van Schooten gaat ook met zijn tijd mee. Het damasten 
tafellaken heeft plaatsgemaakt voor een eenvoudig 
houten tafelblad, wat doet denken aan de latere  
monochrome stillevens van Pieter Claesz en Willem 
Heda. Vernieuwend is ook het schaduwspel op de 
wand, dat Van Schooten bereikt door de pijp rechtop 
tegen de muur te laten rusten.

Het Frans Hals Museum bezit twee andere werken 
door Van Schooten: een Keukenstuk uit 1620-25 en een 
Stilleven met ham en kaas uit 1638-40. Werk van zijn 
hand is zeldzaam in het Nederlandse openbare kunst-
bezit; naast enkele keukenstukken, waaronder één in 
het Rijksmuseum, zijn slechts drie stillevens van Van 
Schooten in de collecties van Nederlandse musea aan-
wezig. Vanwege de matige kwaliteit en conditie zijn 
deze schilderijen voor het publiek echter zelden of 
nooit te zien. Dat maakt het belang van deze aanwinst 
alleen maar groter.

Ruim vijftig jaar lang hing Van Schootens Stilleven 
met haringen, oesters en rookgerei in het Frans Hals Museum 
als langdurig bruikleen van het Instituut Collectie 
Nederland. Vanwege de herkomstgeschiedenis werd 
in 2003 echter door de Restitutiecommissie bepaald 
dat het schilderij moest worden teruggeven aan de 

rechtmatige eigenaren: de erven van de collectie 
Goudstikker. Nu, tien jaar later, is het schilderij weer 
terug in Haarlem en kan het Frans Hals Museum het 
belang van Floris van Schooten voor de Nederlandse 
schilderkunst weer zichtbaar maken voor het publieks 

Sophie Rietveld Anna Tummers

Medewerker development  Conservator oude kunst
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Stilleven met vruchten,  

noten en kaas

Floris van Dijck

1613. Olieverf op paneel, 

49,1 x 77,4 cm

FRANS HALS MUSEUM HAARLEM

Stilleven met zilveren tazza

Willem Claesz Heda

1631. Olieverf op paneel, 

40 x 55 cm

FRANS HALS MUSEUM HAARLEM

(in bruikleen van het Rijks-

museum Amsterdam, van een 

particuliere verzamelaar)

Stilleven met haringen, oesters en rookgerei van Floris Gerritsz 
van Schooten is verworven met steun van de Vereniging 
Rembrandt en het Fonds J-P de Man



Details deksel (boven) en voorpaneel (onder)
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Het is opvallend hoe groot het aan-
deel van particuliere middelen was 
in dit succesvolle bod. Behalve een 
bijdrage van de BankGiro Loterij 
was er de genereuze steun van de 
Vereniging Rembrandt en werd een 
zeer aanzienlijk deel ingebracht 
door het fonds van de Jaffé-Pierson 
Stichting. Zij achtte het belang van 

deze aankoop zo groot, dat zij hier-
voor de bijzondere stap tot opheffing 
maakte en haar gehele vermogen 
ter beschikking stelde (zie kader).

AMSTERDAM ALS CENTRUM

Nederland was in de 17de eeuw in 
een bijzondere positie, toen het als 
enig Europees land toegang had tot 
Japan. Men sloeg daar koper en  
zilver in, dat elders in Azië kon die-
nen om handelswaar mee te kopen. 
Al was de handel in porselein en 
lakwerk een relatief klein onder- 
deel van die handel, Nederland kon 
zich wel onderscheiden met die 
hoogwaardige producten. Het zeer 
welvarende Amsterdam was in het 
midden van de eeuw een belangrijk 
centrum voor kunst en kunst- 
nijver heid, waar naast meubelen,  
schilderijen en zilver ook dit soort 

Aziatische topwerken in de huizen 
van gefortuneerde kooplieden en 
regenten konden worden aange- 
troffen. Bovendien had de VOC  
met Japans lakwerk een belangrijke 
troef in handen. Zij kon dergelijke 
exclusieve voorwerpen voor de 
Europese elite beschikbaar maken, 
als handelswaar of als diplomatiek 
geschenk. Er was tot voor kort  
echter geen enkel stuk lakwerk van 
het hoogste niveau meer aanwezig 
op eigen bodem, en aangezien  
het hier om een iconisch werk  
gaat, dat kan staan voor de centrale  
positie van Amsterdam, is het ge-
rechtvaardigd om het werk te dopen 
als ‘de Amsterdamkist’. Met haar 
voyante verschijning maakt de kist 
bovenstaande aspecten voor het 
eerst in een enkele oogopslag  
duidelijk.

Rijksmuseum

Amsterdam

Japanse lakkist

Verzamelgebied: niet-westerse kunst

Japan, toegeschreven aan de Koamimakerij
ca. 1630-40. Lak op hout, ingelegd met goud, zilver, parelmoer en kristal, 63,5 x 144,5 x 73 cm
Bijdrage: € 800.000

Een meesterwerk van Japans lakwerk werd al als  
verloren beschouwd. Alles wat restte van een  
spectaculaire, grote kist was een zwartwit-foto in 
de catalogus van een in 1941 gehouden veiling in 
Wales. Specialisten zochten jarenlang zonder enig 
resultaat, totdat een veilingmeester dit voorjaar op 
bezoek ging bij een huis in de Loirevallei en daar de 
ontdekking van zijn leven deed. Op 9 juni kwam de 
kist onder de hamer en ging hij voor de ongekende 
prijs van 7,3 miljoen euro naar het Rijksmuseum.



VERBIJSTERENDE KWALITEIT

De kist is een hoogtepunt van 
Japanse lakkunst én van de uiterst 
luxueuze Aziatische kunstnijver-
heidsproducten die de VOC en  
haar dienaren in de 17de eeuw naar 
Europa brachten. De kwaliteit van 
het lakwerk is verbijsterend hoog en 
dat valt direct op. Ieder detail is per-
fect uitgevoerd en de compositie is 
op elk niveau in balans. De blik kan 
zo naar believen in- of uitzoomen 
op willekeurig welk gedeelte en 
daar altijd volmaaktheid aantreffen. 
Het goudlak is van een fenomenale 
rijkdom aan schakeringen en nuan-
ces. Het wordt gemaakt door het 
slijpsel van verschillende kleuren 
goud en zilver, al naar gelang het 
gewenste effect variërend van grof 
tot fijn, te strooien in de nog natte 
lak. Voor een volledig egaal kleurvlak 
moest dat vanzelfsprekend met de 
grootste nauwkeurigheid gebeuren. 

De gestrooide versiering is gecom-
bineerd met inlegwerk in de vorm 
van gesneden stukjes goud- en zilver-
folie, parelmoer en zelfs kristal. 
Kenmerkend voor het hoge niveau 
is verder de variatie in reliëf, waar-
mee diepte in de voorstelling werd 
verkregen en details konden worden 
geaccentueerd. De verhoogde delen 
zijn apart opgebouwd voordat de 
decoratie in goud in verschillende 
technieken werd aangebracht.

HET VERHAAL VAN GENJI

Op verschillende panelen zijn voor-
stellingen uit de klassieke Japanse  
literatuur aangebracht. De binnen-
kant van de deksel toont een scène 
uit het verhaal van de broers Soga, en 
op de voorkant is een majestueuze 
verbeelding te vinden van een hoofd- 
stuk uit de 11de-eeuwse vertelling 
over prins Genji. De vrouwelijke  
auteur van deze oudste roman ter 

wereld neemt de lezer mee naar de 
verfijnde wereld van het keizerlijk 
hof, met als leidraad de romantische 
avonturen van de prins. Met uitzon-
derlijk gevoel voor psychologie  
portretteert zij Genji’s levensloop: 
van zijn amoureuze avonturen als 
jonge, aantrekkelijke hoveling tot 
zijn diepe leed als op zijn oude dag 
zijn geliefde overlijdt. Thema’s als 
vergankelijkheid, illusies en de  
grillige spelingen van het lot worden 
in elegant proza gesponnen rond 
zijn wederwaardigheden, vaak meer 
gesuggereerd dan direct aangeduid.

Op het voorpaneel van de lakkist 
zien we een episode uit het hoofd-
stuk De tyfoon, waarin Yugiri, de zoon 
van Genji, in de vroege ochtend na 
een hevige storm arriveert bij het 
vrouwenverblijf waar men bezig is 
de aangerichte chaos in de tuin te 
herstellen. Sommige vrouwen en 
meisjes proberen wat herfstbloemen 

te redden en anderen leunen tegen 
de balustrades. De onbestendigheid 
is een afspiegeling van de roerige 
gevoelens van de 19-jarige Yugiri in 
deze passage, hier verbeeld door de 
donkere stormwolken die nog 
boven de gebouwen samenpakken. 
Normaal zijn de vrouwenvertrekken 
voor het oog afgeschermd met  
bamboegordijnen, maar als gevolg 
van de ongebruikelijke situatie zijn 
ze opgerold en kan Yugiri’s oog 
voor het eerst vallen op de oogver-
blindend mooie minnares van zijn 
vader. Zijn hart springt op, terwijl 
hij zich tegelijkertijd scherp bewust 
is van de ongepastheid van zijn  
gevoelens.

De lakwerkers hebben de on- 
wezenlijke sfeer van de ochtend  
uitstekend weten te treffen, met de 
verspreide figuren die zich niet goed 
raad lijken te weten met de aange-
richte stormschade. De detaillering 
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De recente aankoop door het 
Rijksmuseum van een uitzonderlijke 
Japanse lakkist, door de VOC via Decima 
vóór 1641 gebracht naar Amsterdam  
en vervolgens terechtgekomen in de  
collectie van kardinaal Mazarin, kon tot 
stand komen mede dankzij de grootse 
schenking van de Jaffé-Pierson Stichting 
ten bedrage van 2,6 miljoen euro.  
Deze genereuze geste hield tevens de  
liquidatie in van het gehele vermogen 
van de Jaffé-Pierson Stichting en bete-
kent daarmee het einde van de Stichting. 
Een goede reden om de historie van de 
Stichting kort te schetsen.

De Jaffé-Pierson Stichting is in 1978  
ontstaan – bij testament – uit de nalaten-
schap van dr. Paul J. Jaffé. Zijn echtgenote, 
Caroline Pierson, jongste dochter van de 
oprichter van de Amsterdamse bankiers-
firma Pierson, heeft bij haar overlijden in 
1994 eveneens haar gehele vermogen 

Waar te zien in het Rijksmuseum?
De nieuwe aanwinst zal worden getoond in zaal 2.9, 
waar het thema ‘Nederland overzee’ is. Hoewel in Japan 
gemaakt, vertelt de lakkist een belangrijk verhaal over 
de creativiteit en het ambitieniveau van 17de-eeuwse 
Nederlanders. Kenmerkend is dat die zich niet tevreden 
stelden met het verwerven van het fraaiste wat in Japan 
werd aangeboden, maar zich tevens actief bemoeiden  
met het bestellen van nieuwe, onovertroffen voorwerpen.  
Zo is de vorm van de nu aangekochte kist door 
Nederlanders bepaald: dergelijke grote kisten werden in 
Japan zelf niet gebruikt. Als opdrachtgever bepaalden zij 
dus mede het artistieke proces.

De Japanse lakkist voegt een prachtig hoofdstuk toe aan 
de presentatie van de Gouden Eeuw op de hoofdverdieping 
van het vernieuwde Rijksmuseum. Het internationale  
karakter van die eeuw dreigt soms enigszins op de achter-
grond te raken, doordat juist kunstwerken met de grootste 
allure naar het buitenland zijn verkocht – soms al heel snel, 
zoals in het geval van deze lakkist, die al spoedig naar 
Parijs verdween. 

 
Reinier Baarsen

Senior conservator meubelen

Een ‘grande finale’ voor  de Jaffé-Pierson Stichting 
De aankoop van de Japanse 

lakkist slaagde, zo schreef Le 
Figaro na afloop van de veiling, 

doordat ‘les conservateurs 
du Rijksmuseum ont eu 

l’intelligence de réunir les plus 
grands mécènes de leur pays’ 

om de aankoop mogelijk te 
maken, iets wat in Frankrijk 

niet was gebeurd. Twee dagen 
voor de veiling besloot de 

Jaffé-Pierson Stichting haar 
fondsvermogen beschikbaar 
te stellen. Met deze gelden, 

aangevuld met die van 
de BankGiro Loterij en de 

Vereniging Rembrandt, werd 
de kans op succes reëel. Dit 

vormde de aanleiding om het 
bestuur van de Jaffé-Pierson 

Stichting – en via hen de 
oprichters van de Stichting –  

het woord te geven. 
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is ongelofelijk: elk bloemblaadje is 
tot in het kleinste detail uitgewerkt 
en de verfijnde textielmotieven zijn 
op alle kledingstukken individueel 
weergegeven. Met ingelegde bolle-
tjes zilver zijn de dauwdruppels van 
de vroege ochtend aangeduid.

VAN KYOTO NAAR EUROPA

Lakwerk van deze kwaliteit werd in 
de 17de eeuw alleen in Kyoto ge-
maakt, waar een hoogontwikkelde 
markt was van afnemers uit de en-
tourage rond het keizerlijk hof. Zij 
waardeerden het spel van literaire 
verwijzingen en de verfijndheid van 
de ingewikkelde laktechnieken. De 
militaire adel die het land bestuurde 
afficheerde zich voor officiële gele-
genheden graag met de aristocrati-
sche Kyotostijl en in de collectie  
van de Tokugawa, de clan die de 
shogun leverde, is een huwelijksset 
overgebleven waarvan de versiering 

onmiskenbare overeenkomsten  
vertoont met de kist in het Rijks-
museum. Van deze huwelijksset is 
bekend dat hij tussen 1637 en 1639 
is vervaardigd in de werkplaats van 
de tiende generatie van de beroemde 
Koamifamilie, Koami Nagashige 
(1599-1651).

Deze datering komt goed over-
een met de tijd waarin de kist moet 
zijn gemaakt, want lakwerk van deze 
kwaliteit mocht alleen in de jaren 
1630 worden uitgevoerd. Daarna 
verbood de Japanse overheid de  
export. Stukken van dit niveau  
worden in de literatuur omschreven 
als ‘the Fine Group’, die uit twaalf 
stukken bestaat – kleinere dozen,  
juwelenkistjes, kabinetten en grotere 
kisten – waarvan dit het laatste 
exemplaar was dat zich nog niet in 
een openbare collectie bevond. Het 
is het grootste en samen met een 
vergelijkbare kist in het Victoria & 

aan de Stichting nagelaten. Beide stichters waren 
grote kunstliefhebbers. 

In die eerste jaren, toen het bestuur ten huize 
van mevrouw C. Jaffé-Pierson in Valkeveen ver-
gaderde, was de Stichting te beschouwen als een 
verlengstukstuk van de privéliefdadigheid van 
het echtpaar Jaffé-Pierson. Daarin speelden  
katholieke doelen een zekere rol en ook de  
financiële ondersteuning van wetenschappelijke 
projecten van diverse aard.

De eerste voorzitter was Allard Jiskoot, Pierson- 
firmant en afstammeling van de Amsterdamse 
Pierson-oprichter. Onder zijn opvolger, dr. Henri 
Daniël Pierson, eveneens firmant van het bankiers-
huis, werd het subsidiebeleid van de Stichting 
meer omgebogen naar de financiële ondersteu-
ning van kunstprojecten.

Op instigatie van dr. H.D Pierson trad eind 
jaren tachtig dr. Simon Levie, voormalig directeur 
van het Rijksmuseum, tot het bestuur van de 
Stichting toe. Dankbaar gebruik makend van de 
grote expertise van dr. Levie, is het bestuur zich 
heel bewust gaan toeleggen op het mogelijk 

maken van belangrijke toevoegingen aan het  
nationale museaal bezit. 

De uitgangspunten van dit subsidiebeleid 
waren: geen geld oppotten; de kwantiteit van  
de giften beperken ten faveure van incidenteel 
kwalitatief hoogwaardige aankopen, waarbij de 
Stichting met haar kleine bestuur slagvaardig  
kon handelen.

Als voorbeelden van dit beleid noemen wij  
hier de aankoop in 2003 door het Mauritshuis 
van twee monumentale portretten door  
P.P. Rubens en de verwerving in 2008 door  
het Amsterdams Historisch Museum van het  
belangwekkende, immers ongebruikelijke, 
Gezicht op Amsterdam vanaf de Amsteldijk door 
Jacob van Ruisdael. Regelmatig ook heeft de 
Jaffé-Pierson Stichting door haar snelle en alerte 
optreden, bijvoorbeeld op de TEFAF, bijzondere 
aanwinsten uit de oudheid voor het Allard 
Pierson Museum – vernoemd naar de grootvader 
van Caroline Pierson – mogelijk weten te maken. 

Voor het Rijksmuseum heeft het echtpaar 
Jaffé-Pierson altijd een bijzondere belangstelling 

gehad, hetgeen moge blijken uit het grote  
aantal schenkingen bij hun leven ten behoeve 
van de zilvercollectie van dit Museum. In die  
traditie heeft ook de Jaffé-Pierson Stichting  
diverse zilveren objecten aan het Rijksmuseum 

Een ‘grande finale’ voor  de Jaffé-Pierson Stichting 

Gezicht op Amsterdam vanaf de Amsteldijk

Jacob van Ruisdael

Ca. 1680. Olieverf op doek, 53,4 x 67,6 cm

AMSTERDAM MUSEUM

Detail voorpaneel
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Albert Museum het meest opzien- 
barende stuk uit de groep. Alle 
twaalf voorwerpen zijn door hoge 
functionarissen van de Nederlandse 
VOC besteld en verhandeld, al is in 
het geval van de kisten vooralsnog 
onduidelijk wie dat zijn geweest.

EEN HERKOMST VAN FORMAAT

Ook al ontbreekt de eerste schakel, 
de herkomst van de kist is bepaald 
indrukwekkend. Hij kwam waar-

schijnlijk al in 1658 in het bezit van 
Jules, kardinaal Mazarin, destijds de 
grootste collectioneur in Parijs, en 
de inspirator van de koninklijke  
verzamelingen van Lodewijk XIV. 
De kardinaal had zelfs twee van deze 
zeldzame lakkisten in zijn verzame-
ling. Na vererving in de familie 
Mazarin verwierf William Thomas 
Beckford het stuk in 1801. Enkele 
decennia later ging het over in de 
handen van zijn zwager Alexander, 
10de hertog van Hamilton, tot  
financiële moeilijkheden diens 
kleinzoon in 1882 tot verkoop 
dwongen. Een andere collectioneur 
van naam, Sir James John Trevor 
Lawrence, sloeg zijn slag en liet  
de kist de hoofdrol spelen in zijn 
omvangrijke en befaamde Japanse 
lakverzameling. De volgende eige-
naar verwierf de kist in 1916, maar 
bij de veiling van diens bezittingen 
in 1941 raakte te midden van de 

oorlogsperikelen het belang ervan 
uit het oog. Tot 1970 bevond de lak-
kist zich in de Londense wijk South 
Kensington, nota bene op een 
steenworp afstand van het Victoria 
& Albert Museum, waar inmiddels 
het tweede exemplaar van Mazarin 
een topstuk van de verzameling was 
geworden. Vanaf het midden van de 
jaren 1980 zette het Britse museum 
een uitgebreide zoektocht naar de 
verdwenen kist op touw, maar die 
was toen inmiddels Londen ontglipt 
en naar Frankrijk vervoerd. Hier 
was hij – getuige de kringen op de 
bodem – in gebruik als drankkast, 
tot dit voorjaar, toen de eigenaar  
de veilinghouder na taxatie van  
een ander voorwerp in huis nog 
even een glas aanbood. De rest is  
geschiedeniss

Menno Fitski

Conservator Oost-Aziatische kunst

geschonken, waaronder een vroeg 19de-
eeuwse koffiepot van Amsterdams zilver en 
onderdelen van een zilveren theeservies.

Echter, als meest in het oog springende  
aankopen door het Rijksmuseum, waarbij  
de Jaffé-Pierson Stichting, naast de  
Vereniging Rembrandt en anderen, een  
beslissende rol heeft gespeeld, kunnen  
worden vermeld:
 p Het aan Michiel Coxie toegeschreven  
karton voor De landing van Scipio Africanus 
bij Carthago. Dit geschilderde patroon is  
zeldzaam, omdat dergelijke kartons meestal 
direct werden vernietigd na het gereed komen 
van het tapijt of zijn vergaan met de tijd.
 p Een 18de-eeuwse pendule van verguld en 
gepatineerd brons van Julien le Roy en een 
pendule van Rudolph L. Cresp, eveneens 
18de-eeuws.

En nu dan tot slot deze unieke Japanse lakkist 
van vóór 1641, toen de Shogun verdere uitvoer 
van lakkisten verbood.

Indachtig zeker ook de wens van de beide 
stichters, die twee van de huidige bestuurs- 
leden nog persoonlijk hebben gekend, heeft 
het fungerende bestuur niet lang hoeven na te 
denken over de subsidiëring van deze aankoop. 
Zelfs niet toen dit de liquidatie van de Stichting 
betekende: “Investeren in ‘de Collectie  
Nederland’ door het desinvesteren van je  
vermogen en het opheffen van jezelf”.

Welke mooiere ‘grande finale’ had het bestuur 
van de Jaffé-Pierson Stichting zich kunnen 
wensen?

Mr. Gerhard A. Greidanus
Waarnemend-voorzitter en penningmeester

Mr. Angela M.M.I.H. Paulussen 
Secretaris

Jhr. dr. F. Ernst Vegelin van Claerbergen 
Lid van het bestuur

Prof. dr. Peter A. Hecht 
Lid van het bestuur

De lakkist is verworven  
met steun van de 
Vereniging Rembrandt, 
de Jaffé-Pierson Stichting 
en de BankGiro Loterij

Tapijtontwerp met de landing van Scipio  

Africanus bij Carthago

Ontwerp toegeschreven aan Michiel Coxie I

ca. 1555. Gouache op papier, 

248 x 257 cm

RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

Detail voorpaneel
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De schilder van de beide portretten, Cornelis Jonson 
van Ceulen I, genoot in de 17de eeuw een aanzienlijke 
reputatie.1 Hij werd geboren in 1593 te Londen als 
zoon van Cornelis Janson en Johanna Le Grand, die  
uit Antwerpen naar Engeland waren gevlucht om te 
ontkomen aan religieuze vervolging. Omdat zijn groot- 
vader Peter Janson oorspronkelijk uit Keulen kwam, 
gebruikte Cornelis de achternaam Jonson van Ceulen. 
Hij vestigde zich omstreeks 1618 als zelfstandig schilder 
in Londen, na een opleiding die hij waarschijnlijk (deels) 
kreeg in de Noordelijke Nederlanden – gedacht wordt 
aan het Haagse atelier van Jan Anthonisz van Ravesteyn 
(ca. 1572 -1657) of dat van Michiel van Miereveld 
(1567-1641) in Delft. Zijn vroege oeuvre kenmerkt 
zich immers al door een verfijnd karakter en 
schildertechnische bekwaamheid, die het werk van 
eigentijdse Engelse kunstenaars meestal ontbeert.

Jonson van Ceulen was als portrettist buitengewoon 
populair bij de adel en gegoede burgerij en werkte 
incidenteel zelfs voor de Engelse koning. De meeste 
werken uit zijn Engelse periode zijn borststukken met 
een herkenbare persoonlijke toets. Toch was Jonson 
van Ceulen ook voortdurend bezig met de wijze waarop 
hij zijn modellen verbeeldde en reageerde hij op 
vernieuwingen die zijn tijdgenoten introduceerden.  
Zo werden zijn portretten uit de jaren dertig en veertig, 
onder invloed van de grandeur van de elegante compo- 
sities van Anthonie van Dyck, geleidelijk complexer 
van karakter en schilderde hij zijn modellen meer ten 
halven lijve of in driekwart formaat. Het overwegend 

ingetogen karakter van zijn portretten, de levensechte 
weergave van de gelaatstrekken en de vaak prachtige 
nuances zwart in de luxueuze kleding van zijn 
modellen zijn verbindende elementen in het oeuvre 
van Jonson van Ceulen, ongeacht de ontstaansperiode 
of het formaat.

In 1632 blijkt de kunstenaar het te hebben gebracht 
tot ‘his Majesty’s servant in the quality of Picture drawer’  
en in 1641 wordt nog aan Jonson gerefereerd als een 
van de ‘servants in ordinary of the chamber’ (hofschilder).  
Kort daarna is hij naar de Republiek vertrokken. 
Contemporaine bronnen vermelden dat hij ‘Stayd in 
England till the Troublesom civil war […] being terrifyd with 
those apprehensions & the constant persuasions of his wife 
went to Holland’.2 Op 50-jarige leeftijd, met een dan al 
respectabele schilderscarrière van 25 jaar achter de rug, 
vestigde hij zich aanvankelijk in Middelburg. Tussen 
1646 en 1652 woonde hij in Amsterdam, waar hij een 
van de eerste schilders was die werkte in een sierlijke, 

In juli 2012 verwierf Museum Catharijneconvent, als 
voornaamste bewaarplaats van het religieuze erfgoed in 
Nederland, twee belangrijke werken voor het Nederlands 
openbaar kunstbezit: de in 1634 gedateerde portretten 
van een predikant van de Nederlandse Hervormde kerk 
in Londen, Willem Thielen, en zijn echtgenote Maria de 
Fraeye. De aanwinsten worden sindsdien tentoongesteld 
in de vaste opstelling van het museum. Over de portrettist, 
het echtpaar in kwestie en hun Engelse achtergrond valt 
veel te vertellen.

Museum 

Catharijneconvent

Utrecht

Portretten van Willem Thielen en zijn echtgenote 
Maria de Fraeye

Verzamelgebied: schilderkunst 17de eeuw

Cornelis Jonson van Ceulen I (Londen 1593 – 1661 Utrecht)
1634. Olieverf op paneel, 78,7 x 62,7 cm
Beide gesigneerd en gedateerd rechtsonder: C.J. fecit- 1634

Geannoteerd rechtsboven: MATH.II.28.29. IN CHRISTI RVSTE ICK MY VERLVSTE met familiewapen en linksboven: 
WILHELMVS THIELEN 1634 en Æt Suæ.38. (mansportret) en rechtsboven: LVC.1.47. FRAY IN DEVCHT IN GODT VERHEVCHT. 
met familiewapen en linksboven: MARIA DIE FRAEYE 1634 en Æt Suæ.29.(vrouwsportret)
Bijdrage: € 151.388 uit het BankGiro Loterij Aankoopfonds van de Vereniging Rembrandt

De portretschilder Cornelis Jonson van Ceulen,  

Elizabeth Beke en hun zoon Cornelis

Adriaen Hanneman

ca. 1637. Doek, 104,5 x 139,5 cm 

RIJKSMUSEUM TWENTHE ENSCHEDE
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op Anthonie van Dyck geënte penseel-
voering. Jonson van Ceulens portretten 
gaven daarmee een aanzet voor de 
flatterende stijl en elegante composities 
die later in de 17de eeuw zo populair 
waren bij opdrachtgevers in de 
Republiek, met Nicolaes Maes en 
Caspar Netscher als belangrijkste  
representanten. In de competitieve 
Hollandse markt voor portretopdrachten 
zette de schilder soms zijn Londense 
herkomst en aldaar gevestigde reputatie 
in als unique selling point, getuige de 
signatuur op enkele portretten: Corns 
Jonson Londonus fecit. (Cornelis Jonson 
uit Londen heeft dit gemaakt). In 1652 
vestigde hij zich definitief in Utrecht, 
waar hij in zijn huis aan de Herenstraat 
incidenteel nog oude contacten uit 
Engeland ontving. Hij overleed in 
augustus 1661. 

EERSTE AANWINSTEN UIT  

ENGELSE PERIODE 

De portretten van Willem Thielen en 
Maria de Fraeye behoren in artistiek 
opzicht tot het beste dat we kennen  
uit het oeuvre van Cornelis Jonson  
van Ceulen. Bijzonder geslaagd is het 
contrast tussen de technisch knap 
geschilderde, fijn uitgewerkte gezichten 
– let bijvoorbeeld op de trefzekere 
hooglichten in het gezicht van Willem 
Thielen – en de losse verftoets in de 
ovale trompe-l’oeil lijsten, aangebracht 
met brede vegen en de achterkant van 
het penseel. Thielen is gekleed in een 
zwarte tabbaard met hoge kopmouw, 
zwarte buis, plooikraag en mogelijk een 
kalotje op het hoofd. Zijn echtgenote 
draagt een zwart kostuum met lage 
halsuitsnijding waarin een geborduurde 
neerstik is verwerkt, om haar hals een 
grote plooikraag en op het hoofd  
– over een wit kanten mutsje – een 
zwarte hoed met brede rand en hoge bol. Haar voor- 
komen is een mooi voorbeeld van de manier waarop 
de 17de-eeuwse Nederlandse protestanten in Engeland 
vasthielden aan eigen tradities. De uitstaande kraag was 
bijvoorbeeld in de Lage Landen heel gangbaar. Maria’s 
fraai geborduurde borststuk is daarentegen typisch 
Engels. Ook de wijdgerande hoed is een karakteristiek 
Engels accessoire, dat nauwelijks werd gedragen door 
vrouwen in de Nederlandse Republiek. Daar had de 
hoed een symbolische status die was voorbehouden 
aan mannen. 

De werken wijken stilistisch af van de schilderijen  
die Jonson van Ceulen maakte in de periode na 1643, 
toen hij definitief naar Nederland was teruggekeerd. 
Tegenwoordig bevinden zich nog ruim twintig eigen- 
handige schilderijen van de kunstenaar in Nederlandse 
musea. De portretten van het echtpaar Thielen-de 
Fraeye zijn de eerste aanwinsten voor het Nederlands 
openbaar kunstbezit uit zijn Engelse tijd. Dat is met 
name relevant omdat Jonson van Ceulen vóór de komst 
van Van Dyck in Engeland een voorname rol vervulde 
bij de ontwikkeling van de portretschilderkunst. 
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Landschap met koeien aan de waterkant

Willem Roelofs

z.j. Olieverf op doek, 87 x 143 cm

DORDRECHTS MUSEUM DORDRECHT

AUSTIN FRIARS 
‘een rechte Moederkercke’
De geschiedenis van de kerkgemeente 
waarvan Willem Thielen predikant 
was, gaat terug tot 1550. In dat jaar 
verleende de Engelse koning Edward VI 
bij koninklijk charter toestemming aan 
de Vlaamse en Nederlandse protestantse 
vluchtelingen in Londen om bijeen te 
komen voor het houden van protestantse 
kerkdiensten in de eigen landstaal 
en liturgie. De gelovigen kregen de 
beschikking over het kerkgebouw van 
de augustijner bedelbroeders in het hart 
van de tegenwoordige City, Austin Friars, 
dat al sinds 1538 leeg stond en waar in 
1513 Erasmus nog had gelogeerd. In 
de voormalige kloosterkerk werd zo de 
oudste Nederlandstalige protestantse 
kerkgemeente ter wereld gevestigd, die 
tot vandaag de dag nog functioneert.

Ansichtkaart met exterieur van de 

Nederlandse Hervormde Kerk in Austin 

Friars, Londen, ca. 1900 (De kerk werd bij 

een bombardement in 1940 verwoest en in 

1954 herbouwd in moderne architectuur)

EEN ‘BEGAAFT EN SEER IJVERICH MAN’

Willem Thielen (1596-1638) en Maria de Fraeye (1605-
1682) waren prominente leden van de Nederlandse 
gemeenschap in Londen. Thielen wordt door tijdge- 
noten gekarakteriseerd als een ‘begaaft en seer ijverich 
man’.3 Zijn carrièreverloop doet vermoeden dat hij  
in zijn beroepskeuze werd geïnspireerd, mogelijk in 
Middelburg, door de Brugse calvinistische theoloog 
François Gomaer ofwel Franciscus Gomarus (1563-
1641), het boegbeeld van de contra-remonstranten in 
de Republiek. Vast staat dat Thielen Gomarus naar het 

Franse Saumur is gevolgd, toen deze daar in 1614 aan 
de academie werd benoemd als hoogleraar theologie. 
Gomarus en Thielen bleven tot 1618 in Saumur, 
waarna de eerstgenoemde een aanstelling aanvaardde 
als hoogleraar in Groningen en Thielen doorreisde naar 
Zwitserland met een persoonlijke aanbeveling van 
Gomarus, om aan de universiteit van Genève te studeren.4 
De leergierige Zeeuw vervolgde zijn studie blijkbaar in 
Engeland, waar het studentenregister van de universiteit 
van Oxford in 1619 melding maakt van ‘Thilenus, 
William (1619, Zeland)’.5



In 1623 was Thielen terug in Nederland en op 
Walcheren werkzaam als predikant te Grijpskerke.  
Hij woonde in 1624 als enig zoon in bij zijn ouders te 
Middelburg, toen hij datzelfde jaar werd geroepen als 
predikant van de Nederlands Hervormde Kerk in Austin 
Friars in Londen (zie kader).6 Het werk daar ging 
Thielen kennelijk goed af: in 1626 ‘bloeide de kercke 
[te Londen] oock merckelijck en nam daeghlix toe’. 
In dit verband is het vermeldenswaardig dat Cornelis 
Jonson van Ceulen behoorde tot Thielens gemeente – 
hij werd op 14 oktober 1593 in Austin Friars gedoopt 
en trouwde er op 16 juli 1622. De directe aanleiding 
voor de portretopdrachten kan echter vrijwel zeker 
worden gevonden in de genealogische aantekeningen 

van de familie Thielen. Deze vermelden de aanwezig-
heid van het echtpaar in ‘1634 19 december weer te 
Middelburg, omdat Wilh.[elmus] Th.[ielenus] den 
Ouden, door zieklykheyd meritus geworden was’.7 De 
portretten zullen vanaf 1634 in familiekring hebben 
gefunctioneerd als aandenken, toen Willem Thielen om 
gezondheidsredenen met emeritaat ging en de beide 
echtelieden definitief terugkeerden naar Nederland.

Het echtpaar hoopte daar een kennelijk buitengewoon 
welkome rust te vinden, na jarenlang dienstbaar te zijn 
geweest aan de Nederlandstalige geloofsgemeenschap 
in Londen. Daarop zinspeelt in ieder geval de spreuk 
op Thielens portret, ‘In Christi ruste ick my verluste’, 
die verwijst naar de bijbelpassage ‘Komt herwaarts tot 
Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust 
geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik 
zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust 
vinden voor uw zielen’ (Statenvertaling, Matteüs 
11:28-29). Aan eenzelfde verwachtingsvol verlangen 
wordt gerefereerd door de bijbelspreuk op Maria de 
Fraeyes portret, ontleend aan de Lofzang van Maria, 
naamgenoot van de geportretteerde: ‘En mijn geest 
verheugt zich in God, mijn Zaligmaker’ (Lucas 1:47). 
De spreuk zelf verwijst ook naar de achternaam van 
Thielens godvruchtige echtgenote: ‘Fray in deucht in 
Godt verheucht’.
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De portretten door Cornelis Jonson 
van Ceulen I zijn verworven met 
steun van de Vereniging Rembrandt 
(mede dankzij haar BankGiro Loterij 
Aankoopfonds), het Mondriaan 
Fonds en de Vereniging Vrienden 
van Museum Catharijneconvent

Vrouw van een Londense koopman

Illustratie uit Misbruick des houwelijkx

Crispijn de Passe II

1641. Gravure, 8,1 x 6,2 cm

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK AMSTERDAM

Mozes met de wetstafelen,  

omringd door de families Panhuys 

en Hooftman

Maerten de Vos

ca. 1575. Paneel, 153 x 237,5 cm

MUSEUM CATHARIJNECONVENT 

UTRECHT (in bruikleen van het 

Mauritshuis Den Haag)

Familieband
In de collectie van Museum Catharijneconvent is ook de 
beeltenis bewaard van de grootvader van Maria de Fraeye, 
Johan Radermacher I (1538-1617). Radermacher, bekend 
onder zijn verlatiniseerde naam Rotarius, speelde als 
ouderling en diaken een belangrijke rol in de beginjaren  
van de hervormde congregaties van Londen, Aken en 
Middelburg. Hij komt voor op een monumentaal 
groepsportret van de Antwerpse schilder Maerten de Vos. 
Het portret van Radermacher bevindt zich rechtsboven de 
staf in Mozes’ hand. In het museum heeft de hereniging 
van een beroemde grootvader met zijn kleindochter nu 
gestalte gekregen, doordat het schilderij van De Vos wordt 
tentoongesteld in de nabijheid van het portret van Maria  
de Fraeye. 



DE WORTELS VAN HET NEDERLANDS PROTESTANTISME

De kerkgemeente waarvan Willem Thielen predikant 
was, neemt een bijzondere plaats in binnen de 
geschiedenis van het Nederlands protestantisme. 
Austin Friars vormde een inspirerend voorbeeld voor 
protestanten in de Lage Landen en speelde een 
belangrijke rol bij de organisatie van de protestantse 
kerk in de Republiek. Geschriften van de hervormers 
Johannes a Lasco en Marten Micron vonden hun weg 
naar onze streken en de gemeente verleende actief  
hulp aan de vervolgde protestanten op het vasteland.  
Zo steunde zij de Opstand door gebeds- en vastenacties, 
geldinzamelingen, met advies en het zenden van 
manschappen. 

De gemeente werd aan het begin van de 17de eeuw  
de ‘moeder en kweekplaats van alle Hervormde 
Nederlandse kerken’ genoemd en bij de eerste synoden 
refereerde men eveneens aan de ‘Nederduytsche 
ghemeynte te Londen’ als ‘moederkerk’. In 1623, toen 
nog als predikant in Grijpskerke, noemde ook Willem 
Thielen de Nederlandse gemeente in Londen ‘een 
rechte Moederkercke, aan welke wij alle sonderlinge 
verplicht zijn’.8 De periode waarin Thielen zelf predikant 
was van Austin Friars, tussen 1624 en 1634, was een 
overgangstijd van de oorspronkelijke vluchtelingenge- 
meente naar een kerk voor welvarende buitenlanders.

Dat zo’n belangrijk aspect van onze nationale 
geschiedenis en culturele identiteit als het Nederlands 
protestantisme feitelijk zijn oorsprong vond buiten onze 
landsgrenzen, in een Nederlandstalige gemeenschap 
van (nota bene) vluchtelingen en immigranten, geniet 
nauwelijks publieke bekendheid. Waar Museum 
Catharijneconvent zich mede tot doel stelt met zijn 
kunstcollectie de geschiedenis van het Christendom in 
Nederland te verbinden aan de actualiteit en context wil 
geven aan het maatschappelijk debat, biedt het verhaal 
achter deze portretten een unieke gelegenheid om de 
druk op de multiculturele samenleving en religieuze 
tolerantie in ons land in breder perspectief te plaatsens  

Ruud Priem

Hoofdconservator
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Kunstvragen

Ineke Geneste-van de Vall (1956)
Eigenaar onderwijsbureau, lid van de Vereniging Rembrandt 
sinds 2010

Wat is uw eerste kennismaking met kunst?
‘De broer van mijn grootvader, Nico Bulder, 
was schilder en houtgraveur. Zijn schilderijen 
hingen bij hem thuis, maar ook bij iedereen 
van de familie. Hij schilderde Bijbelse ver-
halen en Groninger landschappen. Als kind 
vond ik het fascinerend om hem aan het 
werk te zien, vooral wanneer hij houtgravures 
aan het maken was.’ 

Herinnert u zich nog uw eerste  
kunstreproductie? 
‘Op mijn kamer hing een plaat van Escher, 
Sky and Water, waarin vogels en vissen in elkaar overlopen. Die had 
ik gekocht toen ik een jaar of 15 was – heel ‘hip’ was de kunst van 
Escher toen.’

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Dat was in 1977 in een galerie in Jeruzalem, een gebatikt gezicht 
op de Tempelberg. Een  jaar of tien geleden heb ik een schilderij 
gekocht met een duidelijk minimalistisch karakter.  De betekenis-
loosheid maakt het werk bijzonder. Het is regelmatig onderwerp van 
gesprek; sommigen zien er een gezicht op New York in vanaf het 
Central Park of heel specifiek de Twin Towers. Ik geniet er iedere 
dag van.’ 

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Ik ben natuurlijk heel blij dat het Rijksmuseum open is! Het is  
fantastisch dat het Portret van Jan Six van Rembracht daar regel- 
matig is te zien, want dat is echt mijn favoriet. Als ik een keuze 
moet maken in het grote aanbod aan musea, dan hebben het Musée 
Picasso in Antibes, het Dalímuseum in Figueres en de Cloisters in 
New York mijn voorkeur.’

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen steunen?
‘Het behouden van musea in kastelen en woonhuizen waarin  
oude familiebezittingen worden getoond. Zij hebben een grote 
kunsthistorische waarde en dreigen in verval te raken, zeker nu  
door de crisis.’ 

Zou dit mogelijk zijn, wat zou u graag uit uw eigen verzameling 
aan een museum willen schenken, om iedereen van mee te  
kunnen laten genieten?
‘Mijn oudoom Nico Bulder heeft vooral bekendheid in Groningen. 
Hij heeft zo’n breed scala aan kunstwerken gemaakt, daar zou ik 
een breder publiek van willen laten meegenieten. Ik heb zelf een 
olieverfschets van hem, een voorstudie van Saulus op weg naar 
Damascus, en enkele houtgravures.’ 
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Bloemenhouders of tulpenvazen behoren 
tot de meest aansprekende objecten uit de 
Delftse aardewerkindustrie. Dit jaar verwierf 
Keramiekmuseum Princessehof een vroeg 
exemplaar van exceptionele kwaliteit. De 
houder laat een symbiose van stijlen zien: 
de beschildering is geïnspireerd op Chinees 
porselein en het model is ontleend aan 
Franse tuinvazen. Met deze combinatie van 
oosterse en Europese invloeden is dit het 
soort Delfts aardewerk dat de belangstelling 
had van Nanne Ottema, de Friese verzame-
laar wiens collectie de basis vormde voor 
Keramiekmuseum Princessehof.

 
In geen andere vorm komen de inventiviteit en creati-
viteit, het technisch vernuft en het commerciële inzicht 
van de producenten van Delfts aardewerk zo goed naar 
voren als in dit soort bloemenhouders, waarmee het 
iconische objecten zijn geworden. Ze zijn vervaardigd 
tussen 1680 en 1740, maar de grootste en meest specta-
culaire vormen stammen uit de periode rond 1700.

De ontwikkeling van bloemenhouders is onmisken-
baar gestimuleerd door prinses Mary Stuart II, de echt-
genote van de stadhouder prins Willem III. Al tijdens 
haar verblijf op Paleis het Loo tussen 1677 en 1688 
bestelde en gebruikte zij Delfts aardewerk. Dit valt af 
te leiden uit het teruggevonden schervenmateriaal van 
Delftse bloemenhouders, tuinpotten, schotels en bloe-
menmanden, opgegraven in de tuin van het Paleis vlak 
bij haar appartementen. Na de Glorious Revolution van 
1688 werden William en Mary tot koning en koningin 
van Engeland gekroond. Daar zette Mary in Hampton 
Court het verzamelen en gebruiken van Delfts aarde-
werk voort. Ze creëerde een mode die door de hoge 
adel en burgerij in Engeland werd nagevolgd.

Twee Delftse plateelbakkerijen waren leidend in de 
vervaardiging van bloemenhouders: De Grieksche A 
en De Metaale Pot. Beide waren hofleverancier voor 
William en Mary. Hiervan getuigen enkele rekeningen, 
maar vooral de bewaard gebleven bloemenhouders 
met de heraldische wapens, de monogrammen en 
afbeeldingen van het koninklijke paar. 

De onlangs verworven bloemenhouder bestaat uit 
een vaas met deksel. De basisvorm is een tuinvaas op 

Keramiekmuseum Princessehof

Leeuwarden

Bloemenhouder met deksel

Verzamelgebied: kunstnijverheid

Plateelbakkerij De Metaale Pot
1685-90. Aardewerk met tinglazuur, H 61 cm
Gemerkt, onderzijde: LC (Lambertus Cleffius, eigenaar)
Bijdrage: € 50.000
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ingesnoerde voet met twee in reliëf gemodelleerde 
handvatten die eindigen in slangenkoppen. Op de 
schouder zijn zes tuiten aangebracht die ontspruiten 
aan in reliëf uitgevoerde maskers. Het deksel bestaat 
uit een omgekeerde komvorm waarop een vaasje is 
gemodelleerd met daaronder zes kleinere tuiten. Dit 
deksel is aan de onderzijde gesloten zodat het gebruikt 
kon worden als waterreservoir voor de bloemen. 

De westerse vorm van de bloemenhouder is in 
hoofdzaak beschilderd met Chinese versieringsmotieven. 
Op de buik tussen de aanzetten van de handvatten 
zijn twee ‘Chinese tuintjes’ aangebracht, die bestaan 
uit gestileerde rotsen waaraan verschillende bloemen 
en planten ontspruiten. Deze decoraties zijn ontleend 
aan het overgangsporselein van de laatste Mingkeizer 
Chongzhen (1628-1644). Hetzelfde geldt voor de tulp-
motieven op de tuiten van het deksel, die kenmerkend 
zijn voor Chongzhenporselein.

Het tuinvaasmodel is uniek binnen de groep van 
Delftse bloemenhouders. Bovendien is het de enige 
complete houder die is voorzien van het merk van 
Lambertus Cleffius, die tot 1691 eigenaar van plateel-
bakkerij De Metaale Pot was. Dat betekent dat dit een 
vroeg gedocumenteerd exemplaar is. In combinatie 
met de hoge kwaliteit van dit stuk, en het gegeven dat 
het merendeel van de grote en volledige gestapelde 
bloemenhouders zich in buitenlandse verzamelingen 
bevindt, waren dit voor de Vereniging Rembrandt 
redenen om deze aankoop van de Ottema-Kingma 
Stichting te steunen.

DELFTS AARDEWERK IN HET PRINCESSEHOF

De oprichter van Keramiekmuseum Princessehof,  
de Leeuwarder notaris Nanne Ottema (1874-1955),  
verzamelde kunstnijverheid, ambachtskunst in de 
breedste zin en volkskunst. Daarbij lag een sterke 
nadruk op het oosters porselein. De collectie Delfts 
aardewerk van Ottema was slechts bescheiden en is 
niet te vergelijken met de grote particuliere verza-
melingen die in dezelfde tijd in Amsterdam, Den 
Haag en Rotterdam zijn opgebouwd en later aan 
musea werden geschonken of gelegateerd, zoals het 
legaat van mr. A.H.H. van der Burgh aan het Haags 
Gemeentemuseum in 1904.

Ottema was vooral geïnteresseerd in Delfts aardewerk 
dat hij kon relateren aan zijn verzameling oosters  
porselein, waaronder borden en schotels, vazen, flessen 
en kaststellen met decors ontleend aan het Chinese 

porselein uit de late Mingdynastie (kraak- en overgangs-
porselein, 1600-1650) en porselein uit de periode van 
Qingkeizer Kangxi (1662-1722). Ook Delftse navolgingen 
van het karakteristieke Japanse Imariporselein uit het 
eind van de 17de en begin van de 18de eeuw in blauw, 
rood en goud bracht hij bijeen. Daardoor ligt het  
zwaartepunt van de verzameling Delfts aardewerk tussen 
1660 en 1700. 

Na Ottema’s overlijden in 1955 is de collectie regel-
matig aangevuld en uitgebreid met vooral 18de-eeuwse 
stukken Delfts aardewerk. Een topstuk op dit gebied 
ontbrak evenwel tot nu toe. De verworven bloemenhouder 
vult dat hiaat en sluit bovendien prachtig aan bij datgene 
wat Ottema al bijeenbracht. Hij zou met recht trots zijn 
geweests 

Jaap Jongstra

Assistent-conservator  

De bloemenhouder is 
verworven met steun van 
de Vereniging Rembrandt 
en de Ottema-Kingma 
Stichting

Kan met een blauwwit 

decor van florale motieven

China, Jindezhen

1635-40. Porselein, H 25 cm

KERAMIEKMUSEUM 

PRINCESSEHOF LEEUWARDEN

(bruikleen Ottema-Kingma 

Stichting)
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De stijl van de Roemeense kunstenaar Arthur Segal, 
die na de eeuwwisseling in Berlijn en München een  
opleiding tot kunstenaar volgde, wortelt in het expres-
sionisme, met name in de variant die de kunstenaars-
beweging Der Blaue Reiter in München in de jaren 
omstreeks 1910 voorstond. Schilders als Kandinsky, 
Marc en Jawlensky zijn voor Segal belangrijke referen- 
tiepunten. En natuurlijk kijkt hij naar Van Gogh, zoals 
iedereen van zijn generatie. Vanaf 1910 stelt Segal zijn 
werk tentoon met de radicale Neue Sezession in Berlijn, 
waaraan ook expressionistische kunstenaars als Nolde, 
Kirchner en Pechstein verbonden zijn. In vervolg daarop, 
in en vlak na de Eerste Wereldoorlog, definieert Segal  
in zijn Zwitserse toevluchtsoord Ascona (hij ontwijkt in 
1914-18 de dienstplicht in het Roemeense leger) een 

specifieke vorm van abstractie. Waar in bewegingen  
als De Stijl en het Russische suprematisme volledige  
abstractie het streven is, zoeken anderen, onder wie  
bijvoorbeeld Bart van der Leck en Arthur Segal, naar 
een stijl gebaseerd op abstrahering vanuit een figuratief 
uitgangspunt. Het werk dat nu door Museum Boijmans 
Van Beuningen is verworven, Der Astronom (Zyklus Arbeit), 
is hiervan een fraai voorbeeld. 

Anders dan de titel suggereert, is de astronoom weinig 
prominent afgebeeld. Hij staat in de linker onderhoek 
van het schilderij op een gebouw dat deel uitmaakt van 
een nederzetting in rotsachtig gebied. Alle aandacht gaat 
uit naar het zwerk en de daarin aanwezige schitteringen 
van een nachthemel, waarin Segal de maan, sterren,  
planeten en halo’s weergeeft. De dynamiek van de  
verschillende kleurbanen doet denken aan het noorder-
licht. Het lijkt alsof Segal in een magisch moment het 
magnetisch veld in het heelal heeft gefixeerd, waarbij 
alles is samengebracht in één samenhangende compositie 
van cirkels en driehoeken, zoals bijvoorbeeld gevormd 
door de rode hemellichamen. De lijst vormt een extensie 
van het doek, waarop de compositie min of meer door-
loopt. De aardetinten zijn te zien in de bovenzijde van 
de lijst, de hemeltinten juist in het onderste deel, alsof 
hemel en aarde van plaats wisselen. 

‘GLEICHWERTIGKEIT’

Segal, een maatschappelijk geëngageerd mens,  
ontwikkelt in deze jaren de theorie van de zogenaamde 
‘Gleichwertigkeit’, waarbij de traditionele hiërarchie 
tussen voor- en achtergrond opgeheven is. Strasse auf 
Helgoland II (1924) in de collectie van het Metropolitan 
Museum of Art, New York is een mooi voorbeeld van het 
werk dat Segal heeft gemaakt volgens deze theorie, die 
ook een metafoor voor zijn engagement is: Segal zet de 
gelijkwaardigheid als ideaal tegenover de ongelijkwaar-
digheid in de maatschappij waaruit sociale conflicten 
zouden voortvloeien. Door in zijn schilderijen alle  
elementen even belangrijk te maken, hoopt hij een  
positieve invloed te hebben op het maatschappelijke 
leven. De wil om de wereld te verbeteren blijkt ook uit 
zijn onderwerpkeuze. In een grote serie schilderijen, waar 
ook Der Astronom deel van uitmaakt, beeldt hij als ode aan 
de werkende mens allerlei beroepen uit. Tot het einde 
van zijn leven blijft hij volgens zijn ‘Gleichwertigkeit’-
theorie werken. 

Arthur Segal wordt al in zijn eigen tijd om zijn werk 
en denkbeelden gewaardeerd en maakt deel uit van  
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Museum Boijmans Van Beuningen

Rotterdam

Verzamelgebied: moderne kunst

Arthur Segal (Iaşi, Roemenië 1875 – 1944 Londen)
1919. Olieverf op doek, 87 x 107 cm
Bijdrage: € 75.000, waarvan € 37.500 uit het Dura Kunstfonds 

Strasse auf Helgoland II 

Arthur Segal

1924. Olieverf op board 

98,4 x 80 cm

METROPOLITAN MUSEUM 

OF ART NEW YORK

(Schenking Rolf and Margit 

Weinberg Foundation, 

Zürich, 2003)

© 2013. The Metropolitan 

Museum of Art/Art 

Resource/Scala, Florence

Museum Boijmans Van Beuningen presenteert als een van de weinige 
musea in Nederland dagelijks een (inter)nationaal overzicht van  
de ontwikkeling van de moderne kunst. Daarin speelt sinds twaalf  
maanden Der Astronom van Arthur Segal een belangrijke rol. Dit werk 
is onlangs mede met steun van de Vereniging Rembrandt aangekocht 
en nu in een mooi zaaltje met iconische schilderijen te zien.

Der Astronom (Zyklus Arbeit)



verscheidene artistieke cellen in de internationale 
avant-garde. Hij staat in 1916 dicht bij oprichters van de 
dada-beweging in Zürich, onder wie Hans en Sophie 
Arp, Hugo Ball, Richard Huelsenbeck en Marcel Janco. 
Deze dadaïsten publiceren Segals werk in hun tijdschrift 
en hij doet aan verschillende dadaïstische exposities en 
evenementen mee. In Ascona ontmoet hij in de periode 
1914-19 het Nederlandse antimilitaristische kunstenaars-
duo Otto en Adya van Rees, met wie hij goed bevriend 
raakt, en Alexander Jawlensky van Der Blaue Reiter is  
er zijn buurman. Later in Berlijn is Segal organisator en 
duvelstoejager van de links georiënteerde November-
gruppe, een broedplaats van modernisme en vernieuwing. 
Vanaf 1921 is hij bevriend met César Domela en hij  

correspondeert met J.J.P. Oud. Zijn werk wordt al in 1914 
Berlijn getoond in Galerie Der Sturm en gepubliceerd 
in het gelijknamige tijdschrift, net als dat van zijn 
vriend, schilder en mede-oprichter van het Bauhaus, 
Lyonel Feininger. Segal kende al vroeg het werk van de 
Nederlandse expressioniste Jacoba van Heemskerck, en 
zij exposeren in 1914 beiden in een groepstentoonstel-
ling bij Galerie Der Sturm. Aan deze galerie zijn op dat 
moment ook Wassily Kandinsky en Franz Marc verbon-
den. Van Feininger, Kandinsky en Van Heemskerck 
heeft Museum Boijmans Van Beuningen exemplarische 
werken in de collectie, afkomstig uit de verzameling van 
Marie Tak van Poortvliet, de partner van Jacoba van 
Heemskerck.
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Der Astronom van Arthur 
Segal is verworven met 
steun van de Vereniging 
Rembrandt en haar Dura 
Kunstfonds, de BankGiro 
Loterij en de Stichting 
Museum Boijmans Van 
Beuningen



ZOEKTOCHT NAAR ABSTRACTIE

Der Astronom (Zyklus Arbeit) van Arthur Segal hangt in 
Museum Boijmans Van Beuningen in een zaaltje met 
twee schilderijen van Mondriaan, Lyrisches (1911) van 
Kandinsky en Ober-Weimar (1921) van Lyonel Feininger. 
Het is een heel bijzonder ensemble dat in een notendop 
de zoektocht naar abstractie toont van de avant-garde 
aan het begin van de 20ste eeuw. 

Om te beginnen met een vergelijking van Feininger 
met Segal, beider kwaliteit toont zich in de verschillen. 
Segal schildert in 1919 lyrischer en dramatischer, zijn 
voorstelling lijkt in beweging, zo heftig zelfs dat deze 
zich uitstrekt tot over de lijst van het schilderij. 
Feininger construeert in 1921 juist bewust en kalm  
beredeneerd, in aansluiting bij het kubisme dat hij  
bewonderde. De compositielijnen ontstaan uit de voor-
stelling. Kandinsky, van wie in dit zaaltje zoals gezegd 

het wereldberoemde schilderij Lyrisches te zien is, was 
voor alle kunstenaars in die tijd een ijkpunt. Hij stond 
met Marc als grondlegger en theoreticus van Der Blaue 
Reiter in hoog aanzien en vertegenwoordigt op dit mo-
ment in de geschiedenis de expressionistisch-abstracte 
tendens. Het contrast tussen Der Astronom en Compositie 
met kleurvlakken 2 van Piet Mondriaan, geschilderd in 
1917 in het neutrale en geïsoleerde Nederland, had niet 
groter kunnen zijn. Toch, in leeftijd verschillen deze 
werken maar twee jaar, en er is nog iets dat hen bindt: 
van beide zijn de makers op dat moment op zoek naar 
een geabstraheerde weergave van de werkelijkheid die 
universele en kosmische vergezichten oproept, om elk 
tot heel andere gezichtspunten te komen. Segal abstra-
heert, Mondriaan is al vrijwel abstract in zijn denken en 
doen, al zou hij dat zelf in deze fase van zijn loopbaan 
ontkennen. Mondriaan schildert beheerst, bijna etherisch, 
hij versobert en verheldert. Segal lijkt in vergelijking 
daarmee een extatische verteller van het woeste soort. 
Het verfgebruik is wild en schijnbaar onbeheerst. De 
klodders verf spatten van zijn schilderij, het ruwe tactiele 
doek hangt in zijn spieraam alsof het er door de kunste-
naar in is geranseld. Kostelijk hoe Segal kan overdrijven. 
Het maakt het kijken naar dit werk, en het vergelijken, 
tot een plezier. 

Het is verrassend te zien hoe goed Der Astronom zich 
staande houdt naast deze topstukken uit de collectie. 
Juist op basis van de verschillen. En als tegengestelde 
polen, als contra-posities, als twee antwoorden op een 
en dezelfde vraag, die overal in Europa door kunste-
naars werd gesteld. 

Met dit ensemble zijn nog lang niet alle combinatie-
mogelijkheden in Museum Boijmans Van Beuningen 
uitgeput. Ook met Kandinsky’s zeer dynamische 
Unbenannte Improvisation II van 1914 kan Der Astronom 
een interessant duo vormen. Dat geldt ook voor de  
combinatie met alle werken van Jacoba van Heemskerck, 
van wie het museum vijf prachtige schilderijen en  
enkele composities in glas-in-lood bezit. Onze werken 
van Marc, Klee en Ernst gaan eveneens goed samen  
met de nieuwe aanwinst. 
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Kleurencompositie nr. 106

Jacoba van Heemskerck

1919. Olieverf op doek, 

91 x 111 cm
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Een iconisch zaaltje: van links 

naar rechts Der Astronom 

(1919) van Arthur Segal,  

Ober-Weimar (1921) van 

Lyonel Feininger, Lyrisches 

(1911) van Vasili Kandinsky, 

Compositie met kleurvlakjes 

(1917) en Compositie no. 2 

(1921) beide van Piet 

Mondriaan

Foto uit particulier bezit



Der Astronom is een belangrijke aanwinst voor  
de Collectie Nederland. Er zijn slechts twee  
– latere – werken van Segal in een openbare  
verzameling aanwezig, namelijk Helgoland uit 
1923/24 en Dorpsstraat uit 1926. Deze schilde-
rijen werden aan het Haags Gemeentemuseum 
gelegateerd door de architect Jan Buijs, die zijn 
collectie opbouwde in nauwe samenwerking met 
zijn vriendinnen Marie Tak van Poortvliet en 
Jacoba van Heemskerck. Dit is nog een extra 
reden waarom een schilderij van Segal een 
mooie aanvulling is op de Collectie Nederland 
en op de door Marie Tak van Poortvliet gelega-
teerde belangrijke werken. Met deze verwerving 
van Segal is de groep kunstenaars uit de vroege 
avant-garde, waarmee Marie Tak van Poortvliet 
via haar vriendin Van Heemskerck en via Galerie 

Der Sturm in het begin van de 
20ste eeuw in contact stond,  
weer min of meer bijeen – al is 
het wegens het zoekraken van  
de catalogus niet met zekerheid  
bekend of Segal ook deel uit-
maakte van haar verzameling.

De aankoop van Der Astronom 
van Arthur Segal is een bijzon-
dere gebeurtenis, die de geschie-
denis van de internationale  
avant-garde, een ontwikkeling 
waarin stromingen, bloedgroe-
pen en mentaliteiten elkaar op 
de vreemdste momenten kruisten 

en op het scherpst van de snede bekritiseerden, 
beter zichtbaar maakt. Een internationaal artistiek 
discours waarin men tot grote hoogte kon stijgen, 
is nu in Museum Boijmans Van Beuningen in 
een mooi zaaltje met iconische schilderijen van 
de beste kwaliteit te ziens

Sjarel Ex

Directeur
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Eerst in kort bestek 
het verhaal van 
Jacob. Jacob heeft 
de zegen gestolen 
die zijn broer Esau 
als eerstgeborene 
toekomt. Hij deed 
dat door zich als 
Esau te vermommen 
en zo hun blinde 
vader Isaac om de 
tuin te leiden. Zijn 
broer werd daarop 
zo woedend dat 
Jacob geen andere 

keuze restte dan te vluchten. Uiteindelijk komt hij bij zijn oom Laban terecht.  
Al meteen laat hij daar zijn oog vallen op Rachel, de mooie dochter van zijn 
oom. Jacob en Laban komen overeen dat Jacob zeven jaar voor zijn oom zal 
werken en daarna met Rachel zal trouwen. Maar wanneer hij na afloop van 
de huwelijksplechtigheid zijn bruid voor het eerst in de ogen kijkt, blijkt op 
zijn beurt Jacob te zijn bedrogen. Zijn oom heeft hem niet Rachel maar haar 
aanzienlijk minder aantrekkelijke zuster Lea als vrouw gegeven. Omdat Jacob 
Rachel niet kan vergeten, werkt hij nogmaals zeven jaar voor zijn oom.  
Daarna trouwt hij alsnog met haar.

Het schilderij laat zien hoe Jacob met zijn beide vrouwen, zijn bijvrouwen  
en zoons wegtrekt uit de wereld van Laban. De relatie met Laban, die op  
dat moment elders zijn schapen aan het scheren is, is intussen vertroebeld.  
Het is goed te zien dat Jacob inmiddels een grote rijkdom heeft verworven.

Is het verlaten van Laban een tweede vlucht? Of speelt het besef bij Jacob  
dat hij, létterlijk, nog huiswerk te doen heeft een rol? Realiseert hij zich dat 
hij eens zijn ouders en zijn broer onder ogen zal moeten komen? En daarmee, 
natuurlijk, ook zichzelf. Een van de redenen dat dit verhaal gedurende zovele 
eeuwen is doorverteld, zal zijn dat het verbeeldt hoe iemand op eigen benen 
kan komen te staan en zichzelf maatschappelijk op de kaart kan zetten, maar 
uiteindelijk niet heen kan om de vraag wie hij in wezen is. Het is een metafoor 
voor iemand die zich gaat verhouden tot waar hij vandaan komt, tot zijn  
oorsprong. Jacob verandert hier zijn reisrichting om thuis te komen, zowel  
bij zijn broeder als bij zichzelf.

Cornelis Buys maakte een uitgesproken kleurrijk schilderij waarop  
verschillende momenten te zien zijn van de weg die Jacob aflegt. Maar wel  
heel prominent staat het moment van vertrek uit het huis van Laban op de 
voorgrond. Het wekt de indruk dat Buys dat begrepen heeft als het moment 
waarop Jacob zijn plaats in de rij van Israëls grote namen verdiend heeft.

Pieter Lootsma is freelance predikant

 

PIETER LOOTSMA

HETZELFDE SCHILDERIJ, OP EEN ANDERE MANIER BEKEKEN

 Jacob verlaat Laban, door 
Cornelis Buys

Portret van Marie 
Tak van Poortvliet
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Ontvangst Utrechtse 
Rembrandt Cirkel 
Een van de privileges die horen bij een 
lidmaatschap van een Rembrandtcirkel 
is een speciaal voor de leden georgani-
seerde voorjaarsontvangst. Op zondag 
16 juni werden de leden van de Utrechtse 
Rembrandt Cirkel ontvangen op Kasteel 
Amerongen. 

De leden van de Utrechtse Rembrandt 
Cirkel kregen een exclusieve rondleiding 
door het kasteel, met speciale aandacht 
voor de werken die met de steun van de 
Vereniging naar hun oorspronkelijke thuis 
terugkeerden en zo voor het openbaar 
kunstbezit behouden bleven.  

Meesterleden te gast in Tegelmuseum Otterlo
Een paar keer per jaar organiseert de Vereniging 
Rembrandt een ontvangst om ook de liefde 
voor de kunst door te geven aan de volgende 
generatie. Op zondag 8 augustus werden 
(groot)ouders met (klein)kinderen warm ont-
haald door de conservator van het museum, 
Johan Kamermans, en Peter Wierenga, nauw 
betrokken bij het Tegelmuseum. 

De afgelopen jaren 
steunde de Vereniging 
Rembrandt het 
Tegelmuseum onder 
andere bij de aankoop 
van een zogenaamde 
speltegel uit 1765. 
Aan de hand van an-
tieke tegels, prenten 
en speelgoed werd 
een inkijk gegeven in 

de kinderspelen van vroeger en nu. Als afsluiting 
mochten de kinderen een tegel beschilderen 
als mooie herinnering aan dit museumbezoek 
met hun (groot)ouders. Voor de ontvangst zijn 
naast leden met een meesterlidmaatschap ook 
Rembrandtdonateurs uitgenodigd. Dit zijn de 
leden die de Vereniging Rembrandt in 2013 
€ 350 of meer schonken. 

Introductie-ontvangst Dordrechts Museum
Met meer leden kunnen we meer mogelijk 
maken. Nieuwe leden zijn dan ook altijd  
welkom bij de Vereniging Rembrandt.  
En wat werkt motiverender dan zien wat een 
lidmaatschap oplevert? 

Op 9 juli organiseerde de Vereniging Rembrandt 
een ontvangst in het Dordrechts Museum voor 
leden die kenbaar hebben gemaakt interesse te 
hebben in 19de-eeuwse schilderkunst en hun 
introducés. De aanleiding van de ontvangst was 
het in 2012 gesteunde kunstwerk Hollands 
Landschap (1883) van Willem Roelofs. Tijdens 
de ontvangst kregen de leden toelichting en  
uitleg over dit bijzondere werk in de context 
van het Dordrechts Museum en de Collectie 
Nederland. Na afloop mochten wij naast nieuwe 
‘Gezel’ leden ook een ‘Jonge meester’ welkom 
heten bij de Vereniging. Kijk op de website van 
de Vereniging Rembrandt voor een sfeerimpres-
sie van deze bijeenkomst.

Heeft u ons al doorgegeven waar uw specifieke 
interesse naar uitgaat? Dit kan op onze  
website: www.verenigingrembrandt.nl/28/
voor-de-leden/

Voor de leden...

Wat zijn 
meesterleden?

Meesterleden zijn leden die middels een 
notariële akte een Jonge meester-, Leermeester-, 
Gildemeester- of Hollandse meesterlidmaatschap 

hebben bij de Vereniging Rembrandt. Dit zijn 
lidmaatschappen van de Vereniging met een 

aantal extra privileges. Met een meesterlidmaat-
schap profiteert u optimaal van de fiscale 
voordelen die de overheid u biedt bij een 

schenking aan een culturele instelling zoals 
de Vereniging Rembrandt.  

U bent al Jonge meesterlid vanaf 
€ 350 (bruto, netto variërend tussen 

€ 166,25 en € 122,50 per jaar)
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Meld u aan voor de Rembrandtlezing op 19 november 2013
Op dinsdag 19 november is de 
jaarlijkse Rembrandtlezing in  
het Koninklijk Instituut voor de 
Tropen (KIT) in Amsterdam. Graag 
ontvangt het Tropenmuseum u 
voorafgaand aan de lezing. 

Sprekers zijn dr. C.B. Smithuijsen 
en drs. C.O.A. baron Schimmel-
penninck van der Oije. Als 
bestuursleden van de Vereniging 
Rembrandt lichten zij toe waarom 
en hoe de Vereniging zich de 
komende tijd sterker zal gaan 
profileren als pleitbezorger van  
het openbaar kunstbezit:

 p  door de ontwikkelingen rondom 
het openbaar kunstbezit tijdig te 
signaleren en die onder de aandacht 
van het publiek te brengen

 p  door te werken aan een preventie-
strategie waardoor ongewenste 
incidenten in de toekomst hopelijk 
achterwege blijven

 p door de leden te mobiliseren 

Waar de overheid zich terugtrekt 
zullen burgers zich sterker moeten 
inzetten voor de kwaliteit van  
hun samenleving, ook in de  
sector cultuur. In de ‘participatie- 
samenleving’ spelen verenigingen 

een belangrijke rol omdat zij  
– beter dan stichtingen – in staat 
zijn initiatieven van onderop te 
kanaliseren en draagvlak te geven. 
Als we kijken naar de bescherming 
en ontwikkeling van het openbaar 
kunstbezit is de Vereniging 
Rembrandt de rol van pleitbezorger 
op het lijf geschreven. Zij vervult 
deze rol eigenlijk al sinds 1883. 

Graag nodigen wij u uit om  
bij deze avond aanwezig te zijn.  
U kunt zich hiervoor opgeven via 
de website van de Vereniging 
Rembrandt. De toegang bedraagt  
€ 10,-.

Ontvangst Friese Rembrandtleden
Op 16 september werden de  
Friese leden feestelijk ontvangen 
in Keramiekmuseum Princessehof 
te Leeuwarden. De aanleiding voor 
de ontvangst was dubbel feestelijk. 

Het museum presenteerde de  
recent aangekochte bloemenhouder 
van Delfts aardewerk uit 1685-90 

(zie hierover pp. 36-37). Deze 
aanwinst is mede met de steun 
van de Ottema-Kingma Stichting 
en de Vereniging Rembrandt ver-
worven. Daarnaast vierden we met 
elkaar dat in een jaar tijd het aantal 
leden in Friesland is verdubbeld! 
De provincie Friesland telt nu 203 
Rembrandtleden. 

De afgelopen weken heeft u kunnen aangeven welke aankoop uit 2012 u 
volgend jaar op de Rembrandtkaart zou willen zien. Niet minder dan 1752 
stemmen zijn uitgebracht. Er ontstond een ware nek-aan-nekrace tussen 
het stilleven van Clara Peeters (Mauritshuis) en de portretten van Cornelis 
Jonson van Ceulen (Museum Catharijneconvent).

Uiteindelijk is met bijna 100 stemmen verschil Clara Peeters tot ‘winnaar’ 
verkozen. Dit betekent dat het Stilleven met kazen en krakelingen in 2014 de 
Rembrandtkaart siert. Nieuw dit jaar is dat de stemmers konden aangeven 
waarom zij een specifiek werk kozen. Zo koos men de Clara Peeters omdat:
 p  ‘Het oer-Hollandse product kaas zo bijzonder wordt weergegeven’
 p  ‘Ik mijn inspiratie voor de gerechten op onze lunchkaart van het museum-

café uit deze stillevens haal’
 p  ‘Vrouwelijke kunstenaars het verdienen in musea aanwezig te zijn’
 
NB. Uw persoonlijke Rembrandtkaart wordt u in december, na ontvangst 
van de door u verschuldigde contributie, toegestuurd.

Denneweg 124
2514 CL Den Haag
070-427 17 20
www.verenigingrembrandt.nl

Museumontvangst en Rembrandtlezing 2013
19 november Tropenmuseum 
en Koninklijk Instituut voor 
de Tropen, Amsterdam

Uitnodiging

Clara Peeters op Rembrandtkaart 2014

Foto: Peter Popken



     

Voor de leden...

NIEUWS VAN DE VERENIGING

Verslag Algemene Ledenvergadering 2013
Ledenvergaderingen kunnen soms gortdroog zijn en met name penningmeesters hebben op 
een jaarvergadering de ondankbare taak de leden door balansen, toelichtingen en accoun-
tantsverklaringen te loodsen. Aan penningmeester Arent Fock is die taak echter toevertrouwd; 
hij gaf in zijn presentatie kort aan dat 2012 wederom een goed financieel jaar was voor de 
Vereniging. Daarnaast bracht hij het mooie bericht dat de Vereniging conform de ingezette 
strategie al steeds meer geld kan besteden aan de doelstelling. 

In het Theater aan de Parade te ’s-Hertogen-
bosch lichtte onze voorzitter, Martijn Sanders, 
dit jaar met een goede geluidsinstallatie, het 

belang van de doelstelling en in het bijzonder 
het belang van de leden van de Vereniging 
toe. De Vereniging Rembrandt zet zich in voor 
het kunstmecenaat, brengt liefhebbers bij el-
kaar en komt op voor de Collectie Nederland. 

De wijze waarop een steunaanvraag tot 
stand komt en welke criteria voor steun-
verlening gelden werden vervolgens uiterst 
boeiend toegelicht aan de hand van twee in 
2012 gesteunde werken. Lisette Pelsers van 
het Kröller-Müller Museum lichtte toe waarom 
het werk van Giacomo Balla een verrijking 
van de verzameling van het museum en de 
Collectie Nederland is; Friso Lammertse van 
Museum Boijmans Van Beuningen beschreef 
wat een unieke kans zich voordeed toen het 
Drieluik met de balseming van Christus werd 

aangeboden. Evert van Straaten en Peter 
Schoon beschreven vervolgens op welke wijze 
de beide werken zijn getoetst aan de criteria 
voor steunverlening en waarom deze buiten-
gewone werken de steun van de Vereniging 
Rembrandt verdienen. Cas Smithuijsen zette 
uiteen waarom en hoe de Vereniging zich de 
komende tijd sterker wil profileren als belan-
genbehartiger van het openbaar kunstbezit en 
kondigde dit tevens aan als onderwerp voor 
de komende Rembrandtlezing op 19 novem-
ber 2013. 

Na de uitnodigende woorden van Charles 
de Mooij, directeur van het Noordbrabants 
Museum, mede namens René Pingen, direc-
teur van Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch, 
bezocht het grote aantal aanwezige leden de 
beide onlangs heropende musea. Een gastvrij 
onthaal in twee intensief samenwerkende 
musea, ieder met een eigen identiteit.  

 

De Vereniging Rembrandt wordt 
sinds jaar en dag goed bedacht in 
testamenten van leden en niet-leden. 
Dit is vaak in de vorm van een aan-
zienlijk legaat zonder enige aan-
wijzingen van de erflater aan welk 
verzamelgebied deze schenking te 
besteden. Dan valt deze schenking 
toe aan de algemene middelen van 
de Vereniging. Als we de erflater en 
zijn voorkeuren kennen, geven wij 
deze schenking graag een naam en 
een passende bestemming. Zo blijft 
de schenker herinnerd. 

Het legaat van ons erelid mevrouw 
dr. E. Frederiks, zonder enige bij-
zondere opdracht hoe te besteden, 
heeft dan ook haar naam gekregen, 
het Mevrouw dr. E. Frederiks Fonds, 
met als doelstelling schenkingen ten 
behoeve van de aankoop van schil-
derkunst of kunstnijverheid van vóór 
1880 voor het Nederlands openbaar 
kunstbezit.

Mevrouw dr. Edith Frederiks (1923-
2012) was een bijzondere vrouw. 
Zij was de eerste plastisch chirurg 
en later ook de eerste lector op dit 

Gegraveerde zilveren beker (1664),  

door Antoni Magnus

Deze beker bevond zich tot 1984 in de belangrijke 

collectie van mr. J.W. Frederiks en werd dat jaar 

geveild in Geneve. Het toenmalige museum De Waag 

in Deventer probeerde destijds al – met toegezegde 

steun van de Vereniging Rembrandt – dit topstuk 

terug te halen naar de stad waar het is gemaakt. 

Vanwege de internationale belangstelling voor het 

object was deze poging tevergeefs en werd de beker 

verworven voor de Arabische Al-Tajir collectie. Toen 

de beker in 2003 opnieuw op de veiling kwam kon 

deze – weer met steun van de Vereniging – na enkele 

eeuwen van afwezigheid terugkeren naar de openbare 

museumcollectie in zijn stad van herkomst.

Van legaat tot Rembrandtfonds  op Naam
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GESTEUNDE WERKEN UITGELICHT

Christus verdrijft de geldwisselaars uit de tempel 
Dit voorjaar was in het Frans Hals Museum de succesvolle tentoonstel-
ling Oog in oog met Rembrandt, Rubens en Titiaan te zien, waarmee 
het museum zijn 100-jarig bestaan vierde. Voor Teylers Museum was 
dit jubileum aanleiding de presentatie Hulde aan Hals in te richten. 
Hierin wordt een gevarieerd overzicht getoond van prenten en  
tekeningen die op één of andere manier met Hals te maken hebben, 
uiteenlopend van tekeningen van meesters die Hals hebben geïnspi-
reerd, tot 18de-en 19de-eeuwse natekeningen en reproductieprenten. 
Onder de tentoongestelde werken bevindt zich een prachtige olieverf-
schets van Dirck Barendsz, een van de 16de-eeuwse kunstenaars die 
hun tijdgenoten en ook Frans Hals kennis leerden maken met de vrije 
schildertrant van Titiaan. Nog tot en met 8 december.

Mae West Lips Sofa
Nergens in Nederland 
is het werk van 
Salvador Dalí 
zo goed 
vertegen-
woordigd als 
in Museum 
Boijmans Van 
Beuningen.  
Dat de Rotterdamse Dalícollectie ook internationaal gezien van  
belang is, blijkt wel uit de vele aanvragen voor bruiklenen uit het  
buitenland. Het afgelopen jaar zijn niet minder dan zeven stukken  
op grote tentoonstellingen in Europa geweest. Om hun thuiskomst  
te vieren presenteert het Boijmans werken van Dalí uit de eigen  
verzameling aangevuld met drie zeldzame bruiklenen uit Madrid.  
Ze worden getoond in samenhang met schilderijen van befaamde  
surrealisten als Max Ernst, Giorgio de Chirico en Yves Tanguy.  
De door de Vereniging Rembrandt gesteunde Mae West Lips Sofa  
uit 1938 krijgt uiteraard een mooie plaats in dit overzicht, dat tot  
en met 2 februari 2014 is te bezichtigen.

Liesbeth Bos@liesbethbos 21 september

@VRembrandt Wat was dat leuk, die verhalen 
over die twee aankopen. Wat een enthousiasme. 
Graag volgend jaar weer!

Henk van Tilburg@HWvTilburg 21 september

Mooie verhalen over kunst op ALV van 
@VRembrandt. Daarna gastvrij ontvangen door 
@NoordbrabantsM en @MuseumDenBosch!

Volg ons ook op Twitter en laat van u horen.

 

gebied in Nederland, verbonden 
aan het Academisch Ziekenhuis in 
Leiden. Zij was de dochter van mr. 
J.W. Frederiks (1889-1962), een en-
thousiast verzamelaar en kunstken-
ner. Hij wist een uitgelezen collectie 
bijeen te brengen van vooral kunst-
nijverheid. De liefde voor de kunst 
had hij op zijn beurt geërfd van zijn 
vader, Jan Adriaan Frederiks (1849-
1931), zelfstandig restauratie-
architect te Middelburg en een grote 
vriend van jhr. mr. Victor de Stuers.
Nadat mevrouw Frederiks een groot 

deel van de verzameling van haar 
vader in 1967 in bruikleen had  
gegeven aan Museum Boijmans  
Van Beuningen in Rotterdam,  
zette zij deze in 1994 om in een 
schenking. Zelf behield ze een  
alleen paar schilderijen, waaronder 
het Stilleven met vijf abrikozen uit 
1704 van Adriaen Coorte, afkomstig 
uit de verzameling van haar groot-
vader, een van de eerste bewon-
deraars van deze kunstenaar. Dit 
schilderij schonk zij in 2005 aan het 
Mauritshuis.

Van legaat tot Rembrandtfonds  op Naam
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Op de website kunt u de 
presentaties naar aanleiding 
van de aanwinsten voor  
het Kröller-Müller Museum 
en Museum Boijmans  
Van Beuningen bekijken. 

Tweets
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 p ‘Jonge meester’ lidmaatschap 
Tenminste € 350 per  
kalenderjaar voor (minimaal) 
vijf jaar.
Dit is een lidmaatschap voor 
2 personen, dus u ontvangt 

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

 p ‘Leermeester’ lidmaatschap 

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

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

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

‘Leermeester’, maar wordt bovendien uitgenodigd 

voor het jaarlijkse Rembrandtdiner op een jaarlijks 
wisselende, spraakmakende locatie.
 

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

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

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

ANDERE VORMEN VAN SCHENKEN AAN DE 

VERENIGING REMBRANDT

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

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

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

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

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

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

MAAK DEEL UIT VAN KUNST IN NEDERLAND

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

JONGMAAT

VERENIGING
REMBRANDT

ASPIRANT

VERENIGING
REMBRANDT

GEZEL

VERENIGING
REMBRANDT
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 ALKMAAR • Stedelijk Museum 
 AMERONGEN • Kasteel Amerongen 
 AMERSFOORT • Museum Flehite 
 AMMERZODEN • Kasteel Ammersoyen 
 AMSTELVEEN • Cobra Museum 
 AMSTERDAM • Allard Pierson Museum 
  • Amsterdam Museum 
  • Bijbels Museum 
  • Joods Historisch Museum 
  • Museum Amstelkring 
  • Museum Het Rembrandthuis 
  • Museum Het Schip 
  • Museum Van Loon 
  • Museum Willet-Holt huysen 
  • Nederlands Scheep vaartmuseum
  • Pijpenkabinet & Smokania
  • Rijksmuseum
  • Stedelijk Museum 
  • Stedelijk Museum Bureau 
    Amsterdam
  • Tropenmuseum 
  • Van Gogh Museum 
 APELDOORN • Paleis Het Loo-Nationaal Museum 
 APPINGEDAM • Museum Stad Appingedam 
 ARNHEM • Gemeentemusea 
 ASSEN • Drents Museum 
 ASTEN • Klok & Peel Museum Asten
 BARNEVELD • Veluws Museum Nairac 
 BERG EN DAL • Afrika Museum 
 BERGEN OP ZOOM • Het Markiezenhof 
 BEVERWIJK • Museum Kennemerland 
 BREDA • Breda’s Museum 
 BRIELLE • Historisch Museum Den Briel 
 DELFT • Museum Lambert van Meerten
  • Stedelijk Museum Het Prinsen hof 
 DEVENTER • Gemeentemusea 
 DORDRECHT • Dordrechts Museum 
  • Huis Van Gijn 
 EINDHOVEN • Van Abbemuseum 
 ENKHUIZEN •  Stichting Rijksmuseum 

Zuiderzeemuseum 
 ENSCHEDE • Rijksmuseum Twenthe 
 FRANEKER • Museum Martena 
 GORINCHEM • Gorcums Museum 
 GOUDA • Museum Gouda 
 ’S-GRAVENHAGE • Gemeentemuseum Den Haag
  • Haags Historisch Museum 
  • Koninklijk Kabinet van 
    Schilderijen Mauritshuis 

  • Museum Bredius 
  • Museum Meermanno
  • De Mesdag Collectie
 GRONINGEN • Groninger Museum 
 HAARLEM • Frans Hals Museum 
  • Historisch Museum Haarlem 
  • Teylers Museum 
 HAARZUILENS • Kasteel de Haar 
  HARLINGEN • Gemeentemuseum Het
  Hannemahuis 
 HATTEM • Voerman Museum 
 ’S-HEERENBERG • Kasteel Huis Bergh
 heerenveen • Museum Belvédère
 HEINO/WIJHE • Museum De Fundatie/Kasteel 
     Het Nijenhuis
 helmond • Gemeentemuseum Helmond
’S-HERTOGENBOSCH • Noordbrabants Museum
  • SM’s-Stedelijk Museum 
 HEUSDEN A/D MAAS • Het Gouverneurshuis 
 HILVERSUM • Museum Hilversum
 HOORN • Westfries Museum 
 KATWIJK • Katwijks Museum 
 LAREN • Singer Museum
 LEEK • Nationaal Rijtuigenmuseum 
 LEENS • Borg Verhildersum
 LEERDAM • Nationaal Glasmuseum 
 LEEUWARDEN • Fries Museum 
  • Keramiekmuseum Princessehof 
 LEIDEN • Museum Boerhaave 
  • Prenten ka binet der Rijks- 
  univer si teit 
  • Rijksmuseum van Oudheden 
  • Rijksmuseum voor Volken kunde 
  • Museum De Lakenhal 
 LOOSDRECHT • Kasteel-Museum Sypestyn 
 MAARSSEN • Slot Zuylen 
 MAASTRICHT • Bonnefantenmuseum 
 MARKEN • Marker Museum 
 MIDDELBURG • Zeeuws Museum 
 NIJMEGEN • Museum Het Valkhof 
 OTTERLO • Kröller-Müller Museum
  • Nederlands Tegelmuseum 
 PURMEREND • Purmerends Museum 
 RIDDERKERK • Huys ten Donck (alleen de tuinen) 

 ROERMOND • Cuypershuis
 ROTTERDAM • Atlas Van Stolk/Het Schielands-
    huis/Museum Rotterdam (Tot nader

     order gesloten)

  • Kunsthal Rotterdam 

  • Maritiem Museum Rotterdam 
  • Museum Boijmans Van Beuningen 
  • NAi Nederlands Architec tuur-
  in sti tuut
  • Wereldmuseum Rotterdam/
  Museum voor Volkenkunde
 ROZENDAAL • Kasteel Rosendael
 DE RIJP • Museum In ‘t Houten Huis 
 RIJSWIJK (ZH) • Museum Het Tollenshuis
 SCHEVENINGEN • Museum Beelden aan Zee 
 SCHIEDAM • Stedelijk Museum
 SCHOONHOVEN • Nederlands Zilvermuseum 
 SLUIS • Oudheidkundige Verzameling 
  Belfort Sluis
 SNEEK • Fries Scheepvaart Museum 
 TIEL • Flipje en Streekmuseum Tiel 
 TILBURG • Audax Textielmuseum 
  • De Pont, Stichting voor heden-

 daagse kunst (De Pont behoort niet 

tot de ondersteunde musea, maar geeft 

de leden van de Vereniging Rembrandt 

toch vrije toegang)

 UDEN • Museum voor Religieuze Kunst 
 UITHUIZEN • Menkemaborg
 UTRECHT • Centraal Museum 
  • Geldmuseum 
  • Museum Catharijneconvent 
  • Museum Speelklok 
 VAASSEN • Kasteel Cannenburch 
 VLISSINGEN • Zeeuws maritiem muZEEum 
 VOORBURG • Museum Swaensteyn 
 VOORSCHOTEN • Kasteel Duivenvoorde 
 WEESP • Gemeentemuseum
 WOERDEN • Stadsmuseum Woerden.

 ZAANDAM • Museum van het Nederlandse
  Uurwerk 
 ZALTBOMMEL • Stadskasteel Zaltbommel 
 ZIERIKZEE • Maritiem Museum Zierikzee 
  • Stadhuismuseum 
 ZUTPHEN • Museum Henriëtte Polak in 
  De Wildeman 
  • Stedelijk Museum 
 zwolLE • Museum de Fundatie/Paleis aan
    de Blijmarkt
  • Stedelijk Museum 

De leden van de Vereniging Rembrandt hebben op vertoon van het bewijs van 
lidmaatschap vrije toegang tot de vaste collecties van de onderstaande musea die sinds  
de oprichting van de vereniging in 1883 zijn gesteund bij de aankoop van kunstwerken.  

ONDERSTEUNDE MUSEA

Aan het strand, Willem de Zwart 
Aanwinst voor het Dordrechts Museum

VERENIGING 
REMBRANDT
ALS JE OM
KUNST GEEFT 

VRIJE TOEGANG TOT DE VASTE COLLECTIES VAN:



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

VERENIGING 
REMBRANDT 


