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‘Ik ben lid omdat ik het 
belangrijk vind dat de musea 
werken kunnen aankopen die 
hun collecties en presentaties 
versterken. En je krijgt natuurlijk 
het Bulletin en toegang tot de 
musea en ontvangsten, dus er 
zijn veel meer voordelen aan het 
lidmaatschap.’

Laurens Meerman (23) 
student kunstgeschiedenis

‘Door het lidmaatschap krijg ik 
dingen mee die ik anders niet  
zou meekrijgen. Ik heb het 
lidmaatschap van mijn oma 
gekregen en als er iets is, ga ik 
meestal met haar. Maar sinds ik 
de pas heb ga ik ook met anderen 
naar musea: het is toegankelijker 
geworden.’

Femke Hendriks (22) 
Insights Trainee

‘Naast het gevoel dat je ergens aan 
bijdraagt, gaat het mij om dat beetje 
extra: diepgang, activiteiten, museum- 
bezoek, de enthousiaste uitleg van 
een conservator. Ik ben lid van de 
Caius Cirkel en die organiseert 
ongelooflijk veel activiteiten. Als ik 
dan voor een gesteund werk sta 
geeft dat toch een stukje trots.’

Matthijs Geneste (31) 
Regulatory Affairs Coördinator bij 
ABN AMRO

‘Ik wil graag betrokken zijn bij  
het nationaal kunstbezit en via  
het lidmaatschap van de 
Vereniging Rembrandt kan dat. 
Dat de lidmaatschapspas toegang 
geeft tot mijn lievelingsmusea 
is daarbij een zeer prettige 
bijkomstigheid!’

Cato van Paddenburgh (23) 
studente rechten en kunst- 
geschiedenis

Lidmaatschap van de Vereniging Rembrandt:

 belangrijke aankopen steunen én gratis het museum in!
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November is de maand 
waarin u wordt gevraagd  
uw lidmaatschappen te 
verlengen of een schenking 
te doen aan de goede 
doelen waaraan u dat jaar 
hebt bijgedragen, zoals de 

Vereniging Rembrandt. En zo wordt u ook dit jaar 
weer uitgenodigd om na te denken over waarom  
u lid bent van ‘Rembrandt’ en waarom nu juist  
deze vereniging uw schenking verdient.

In dit Bulletin vindt u veel uitspraken van leden  
die antwoord geven op die twee vragen, en wordt 
ook weer een aantal recente aanwinsten van musea 
besproken. Aankopen die het Bestuur van harte 
heeft gesteund, in de overtuiging dat deze een 
belangrijke bijdrage zijn aan de rijkdom van het 
Nederlands openbaar kunstbezit.

Sommige aankopen zijn onmiddelijk publiekslie-
veling na hun entree op zaal, bij andere aanwinsten 
duurt het wat langer voordat zij zich werkelijk 
hebben genesteld in ons gemeenschappelijk 
geheugen. Maar voor alle werken die dankzij u 
gesteund kunnen worden, geldt de overtuiging  
van het Bestuur dat zij de iconen van de toekomst 
zullen zijn. Niet alleen voor de collectie van het 
betreffende museum, maar liefst ook voor de 
Collectie Nederland als geheel.

Juist omdat dit ‘nestelen in het gemeenschap-
pelijk geheugen’ soms tijd nodig heeft, is het goed 
om wanneer u een museum bezoekt te letten op de 
tekstbordjes waar de creditlines staan vermeld. Dan 
zult u zien bij hoeveel kunstwerken die u herkent  
als oude vrienden en die voor u onlosmakelijk deel 
uitmaken van wat bij Nederland is gaan horen, de 
volgende tekst terugkeert: ‘Aangekocht (mede) 
dankzij de Vereniging Rembrandt’.

En daarom durft de Vereniging Rembrandt te 
zeggen dat zij onmisbaar is voor de Collectie 
Nederland in het geven van financiële steun om zo 
het beste te bewaren, voor nu en voor de toekomsts

Fusien Bijl de Vroe

Directeur van de Vereniging Rembrandt
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Iconen van de toekomst 
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Nieuw in de Collectie 
Nederland

MIDDELEEUWSE KUNST

 18 Betoverd door een beeld

Heilige Petrus
Claux de Werve, omgeving of atelier, ca. 1410-20
MUSEUM CATHARIJNECONVENT, UTRECHT

SCHILDERKUNST 16DE EN 17DE EEUW

 20 Oog in oog met Jan van Mieris

Zelfportret
Jan van Mieris, ca. 1685
MUSEUM DE LAKENHAL, LEIDEN

GLAS

 24 Op de vrede en de vrijheid!

Drinkglas met stippelgravure
Aert Schouman, 1743 
HUIS VAN GIJN, DORDRECHT

MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST

 26 Stille boodschapper van iets nieuws

Balkonkamer van Spurveskjul (Mussennest)
Vilhelm Hammershøi, 1911
MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN, ROTTERDAM

MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST

 32 ‘Een nieuw model met een deftigen 
franschen naam’

Zittend naakt
Jan Wiegers, 1925
GRONINGER MUSEUM, GRONINGEN

MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST

 36 Steve McQueen en de kracht van het beeld

Mees, After Evening Dip, New Year’s Day, 2002  
en Running Thunder
Steve McQueen, 2005, 2007
STEDELIJK MUSEUM, AMSTERDAM

Achtergrond

 6 Kunst, artefacten en 
wereldburgers
Stijn Schoonderwoerd
Het Nationaal Museum van 
Wereldculturen, ontstaan uit 
een fusie van drie etnografische collecties, 
biedt een mondiaal perspectief dat past in de 
geglobaliseerde wereld van nu.

 11 De verzameling Van Regteren 
Altena
Ger Luijten
Op initiatief van de Vereniging 
Rembrandt zijn maar liefst zes belangrijke 
tekeningen op de veiling van de collectie  
I.Q. van Regteren Altena aangekocht.

En verder

 31 Ogenblik: Een ‘narrow escape’
Prof. dr. Henk van Os 
Na een tv-opname kreeg  
Henk van Os te midden van een 
jeugdig publiek een plat, vierkant cadeau 
aangeboden. Hij verstijfde. Ze zouden hem 
toch geen schilderij gaan geven?!

  Kunstvragen
 23 Chris Vegter
 39 Myriam Bruijne

Vereniging Rembrandt

 40 Uit het archief van de Vereniging Rembrandt

41 Nieuws van de Vereniging

 46 Maak deel uit van kunst in Nederland

 47 Ondersteunde musea

P beeldhouwkunst

P fotografie

p glas

P keramiek

P kunstnijverheid

p middeleeuwse kunst

p moderne en hedendaagse kunst

P niet-westerse kunst

p prenten en tekeningen

p schilderkunst 16de en 17de eeuw

P schilderkunst 18de eeuw

P schilderkunst 19de eeuw

P zilver
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Versterken en 
beschermen van 
de Collectie Nederland

Sinds haar oprichting in 1883  
heeft de Vereniging Rembrandt 
bijgedragen aan belangrijke kunst-
aankopen van meer dan 125 musea 
door het hele land. In dit nummer 
worden aanwinsten gepresenteerd 
van musea in Amsterdam (2x), 
Dordrecht, Groningen, Haarlem, 
Leiden, Rotterdam (2x) en Utrecht. 

Verzamelgebieden

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

In dit nummer



Elk Nederlands kind zou tegen zijn 
twaalfde verjaardag in contact moe-
ten zijn gekomen met het werk van 
misschien wel de bekendste 
Nederlandse schilder en de langere 
vaderlandse geschiedenis waaruit dit 
meesterwerk is voortgekomen.  
Dat is de algemeen aanvaarde rol die 
een nationaal kunst- en historisch 
museum hoopt te spelen, de rol van 
een instituut ten dienste van burger-
schapsvorming. Maar naast het  
vooral nationale gezichtspunt dat 
Pijbes’ droom impliciet inhoudt, is 
het ook belangrijk dat onze kinderen 
een meer mondiaal perspectief  
kunnen opdoen op de wereld die we 
delen met anderen. De huidige gene-
ratie jonge mensen groeit immers op 
in een Nederlandse maatschappij die 
veel meer diversiteit kent dan die 
waarin wij zijn opgegroeid. Daar 
komt bij dat zij een mondiale cultu-
rele competentie nodig zullen hebben 
om burgers te worden van een toe-
komstige geglobaliseerde wereld. 

Naast het primair nationale per-
spectief dat het Rijksmuseum biedt, 
bestaat dus behoefte aan een meer 
mondiale geschiedenis van kunst en 
cultuur die de complexe verstrenge-

ling van de nationale en de mondiale 
ontwikkeling weerspiegelt. Dat is het 
perspectief dat het Nationaal Museum 
van Wereldculturen kan bieden.

EEN WERELDCOLLECTIE

Het Nationaal Museum van Wereld-
culturen (NMVW) is onlangs ontstaan 
uit de fusie van het Tropenmuseum  
in Amsterdam, het Rijksmuseum 
Volkenkunde in Leiden en het Afrika 
Museum in Berg en Dal. De drie 
musea, met een complementaire 
maar ook verschillende geschiedenis, 
beschikten samen met het Wereld-
museum in Rotterdam over de  
belangrijkste etnografische verza- 
melingen in Nederland. Deze komen 
nu bijeen en vormen samen de Rijks-
collectie. Daarbij blijven de drie voor 
het publiek toegankelijke locaties van 
die musea in het nieuwe NMVW be-
houden met in totaal meer dan 13.000 
tentoongestelde objecten, het hoogste 
aantal van alle Nederlandse musea.  
En ondanks dat hoge aantal zijn de 
tentoongestelde objecten maar een 
fractie van de totale collectie van het 
nieuwe museum. Het is zelfs zo dat 
de fusie van de drie musea heeft ge-
leid tot de vorming van een van de 

Kunst, artefacten en wereldburgers 

STIJN SCHOONDERWOERD

In zijn toespraak bij de heropening van het 
indrukwekkend gerenoveerde Rijksmuseum in 2013 
kondigde directeur Wim Pijbes een van de doelen van  
het museum aan: elk Nederlands kind moet voor zijn 
twaalfde jaar De Nachtwacht van Rembrandt hebben 
gezien. Dat schilderij is een van de meesterwerken van 
het museum en zonder twijfel een van de hoogtepunten 
in de canon van de westerse kunstgeschiedenis, en het is 
dan ook niet verrassend dat Pijbes juist De Nachtwacht 
koos. Toch vraagt zijn stellingname een nadere 
beschouwing. Men zou namelijk kunnen zeggen dat  
hij ook andere museumdirecteuren, zoals ik, uitdaagt  
om te reflecteren op de rol van musea in het alledaagse 
leven van Nederlandse burgers. 

Een open blik op een wereld die we samen vormgeven
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Brahma
Singosari, Indonesië
eind 13de eeuw. Andesiet, 
H 174, B 87, D 58 cm
NATIONAAL MUSEUM  

VAN WERELDCULTUREN



grootste en belangrijkste volken-
kundige verzamelingen in de wereld, 
die in omvang en kwaliteit kan  
wedijveren met de meest prominente 
collecties in landen als het Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland, en 
die vaak nog overtreft. Naast ruim 
400.000 objecten beschikt het nieuwe 
museum over bijna een miljoen foto’s, 
een van de grootste en belangrijkste 
etnografische fotoverzamelingen in 
Nederland.

De drie gefuseerde musea en hun 
collecties zijn voortgekomen uit ver-
schillende, maar elkaar overlappende 
geschiedenissen. Het Afrika Museum 
is ontstaan vanuit de interesses van 
de missie, terwijl het Tropenmuseum 
zijn wortels heeft in zowel de kolo-
niale handel als in de academische  
etnologie, inclusief de fysieke antro-
pologie. Het Rijksmuseum Volken-
kunde had weliswaar ook verzame-
lingen voortgekomen uit de missie 
en de koloniale geschiedenis, maar 
steunde hoofdzakelijk op een acade-
mische traditie en had nauwe banden 
met de Universiteit van Leiden. Het 
samengaan van die musea heeft een 
collectie van een uitzonderlijke kwa-
liteit en diversiteit voortgebracht. 
Het is zelfs niet overdreven te zeggen 
dat onze verzamelingen de breedste 
diversiteit aan wereldwijde artistieke 
en culturele expressies belichamen in 
Nederland, met meesterwerken van 
wereldklasse, zowel in esthetische 

ste ter wereld, oorspronkelijk bijeenge-
bracht door de verzamelaars Siebold, 
Fischer en Blomhoff, die namens de 
VOC gestationeerd waren in de 
Nederlandse handelsenclave Dejima. 
Ze omvat niet alleen meesterwerken, 
maar biedt ook een veelzijdig inzicht 
in het alledaagse leven in het Japan 
van de vroege 19de eeuw, inclusief 
het leven in de stad. Juist daaraan 
ontbreekt het in vele andere musea, 
ook in Japan, terwijl ze in ons museum 
een waardevolle bron voor onder-
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zin als in termen van zeldzaamheid. 
De etnografische collectie van de  
gemeente Rotterdam, in beheer bij 
het Wereldmuseum, is overigens 
eveneens van een buitengewoon hoog 
niveau. Om die reden, maar ook om-
wille van de specifieke Rotterdamse 
verzamelgeschiedenissen die in ve-
lerlei opzicht zo complementair zijn 
aan die van de andere collecties,  
zou de lezer wellicht graag van mij 
vernemen of het denkbaar is dat de 
Rotterdamse verzameling op enig 
moment wordt samengevoegd met 
de Rijkscollectie waar het Nationaal 
Museum van Wereldculturen zoals 
gezegd nu zorg voor draagt. Of dat 
denkbaar is valt te bezien – de  
financiële, bestuurlijke, juridische en 
politieke aspecten van een dergelijk 
vergezicht zijn uitermate complex. 
Maar dat de verzameling van het 
Wereldmuseum een onlosmakelijk 
onderdeel is en moet blijven van de 
Collectie Nederland, staat voor mij 
buiten kijf. 

INTERNATIONALE TOP

Terug nu naar het Nationaal Museum 
van Wereldculturen. Hoewel er in 
Nederland andere Azië-collecties  
bestaan, bijvoorbeeld in het Rijks-
museum, heeft het NMVW verzame-
lingen van uitzonderlijke kwaliteit. 
Onze Japanse collectie bijvoorbeeld, 
teruggaand tot het midden- tot late 
Edotijdperk (1700-1868), is de groot-

Wandkleed dat de  
omgang van Nederlanders 
met Javanen toont
Sitisiwan
ca. 1930. Verf op doek,  
703 x 145 cm
NATIONAAL MUSEUM VAN 

WERELDCULTUREN

Zoutvat
Bini-Portugees, Nigeria
16de eeuw. Ivoor, H 13,7 cm
NATIONAAL MUSEUM  

VAN WERELDCULTUREN
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zoek en publieksbezoek vormen. 
Onder de belangrijkste objecten op 
dit gebied zijn de schilderijen van de 
19de-eeuwse kunstenaar Kawahara 
Keiga, die een beeld geven van het 
dagelijks leven in Japan. Onze collec-
tie van tweeduizend werken van 
Keiga is de grootste ter wereld.  
Ook de schilderijen van Hokusai op 
Nederlands papier vormen een uniek 
onderdeel van het werk van de  
kunstenaar en geven blijk van de  
directe opdracht die hij kreeg van 
het Nederlandse opperhoofd van 
Dejima.

Met het samenvoegen van de col-
lecties van het Tropenmuseum en die 
van het Rijksmuseum Volkenkunde  
is de belangrijkste verzameling van 
Indonesische kunst en materiële  
cultuur buiten Indonesië ontstaan. 
Het Indo-Javaanse cluster, met onder 
andere de indrukwekkende 13de-
eeuwse beelden uit Candi Singosari 
op Oost-Java, is onovertroffen. We 
beschikken met de collectie Van der 
Tuuk over de oudste en belangrijkste 
selectie Batak-voorwerpen en ook de 
Indonesische textielverzameling is 
een van de mooiste die er is, met  
enkele extreem oude stukken.

Maar de Indonesië-collecties van 
het museum zijn niet alleen belang-
rijk omdat ze meesterwerken in  
traditioneel esthetische zin bevatten. 
We leggen juist grote nadruk op het 
feit dat sommige hiervan sterk zijn 
geworteld in het kolonialisme. Met 
een oorsprong die teruggaat tot het 
Koloniale Museum in Haarlem en 
het latere Koloniaal Instituut in 

Amsterdam delen deze verzame- 
lingen hun ontstaansgeschiedenis 
met die van de koloniale belangen  
in voormalig Nederlands Oost- en 
West-Indië. Ze bieden dan ook  
onmisbare mogelijkheden voor studie 
van de geschiedenis van imperialisme 
en wereldhandel van de (koloniale) 
culturen waaruit ze zijn voortgekomen. 
Het is niet vreemd te suggereren dat 
het voor elk Nederlands kind onder 
de twaalf heel goed is om deze ver-
zamelingen te zien, omdat ze nauw 
zijn verweven met de Nederlandse 
geschiedenis.

Azië is niet het enige werelddeel 
waarvan we uitzonderlijke collecties 
bezitten. Onze verzamelingen uit het 
Midden-Oosten, waarvan sommige 
teruggaan tot het eind van de 19de 
eeuw, zijn ook van groot belang. 
Hiertoe behoren onder andere  
objecten die de Leidse hoogleraar  
C. Snouck Hurgronje heeft verzameld 
in Mekka en Jeddah. Naast religieuze 
objecten omvatten deze collecties 
een breed scala aan artefacten, varië-
rend van verluchte manuscripten tot 
opnames van muziek en poëzie, die 
licht werpen op de breed gescha-
keerde dimensies van de cultuur op 
het Arabisch schiereiland aan het 
eind van de 19de en het begin van  
de 20ste eeuw. Deze verzameling  
illustreert ook de eerste diplomatieke 
contacten tussen Nederland en het 
Arabisch schiereiland.

Onze Afrika-collectie is de  
oudste en, zowel in kwalitatief als  
in kwantitatief opzicht, belangrijkste  
in Nederland. De meeste van de  

objecten zijn bijeengebracht in de 
19de eeuw en omvatten unieke  
ensembles uit Centraal-Mali en 
Oost- en Zuid-Afrika, Guinee en 
Senegal. De verzamelingen ivoor uit 
Portugees Afrika (16de eeuw), het 
Owo-beeld (17de eeuw) en de Benin-
collectie (16de tot de 19de eeuw) 
kunnen tot de fraaiste ter wereld 
worden gerekend.

Ook de Midden- en Zuid-Amerika-
verzameling is een van de grootste 

Godsfiguur
Caroline-eilanden, 
Micronesië
voor 1891. Hout, pigment,  
H 58, B 7, D 1 cm
NATIONAAL MUSEUM VAN 

WERELDCULTUREN

‘Onze collecties 
behoren tot  
de beste ter wereld, 
zowel gemeten naar 
kwaliteit als naar 
diversiteit’ 
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en best gedocumenteerde in haar 
soort in Europa, en delen ervan zijn 
ongeëvenaard in vergelijking met die 
van andere internationale musea.  
De collecties textiel uit Mexico en 
Guatemala en Midden-Amerikaanse 
balspelen bijvoorbeeld behoren 
mondiaal tot de beste buiten de  
regio’s waaruit ze afkomstig zijn. En 
hoewel de Surinaamse en Caraïbische 
collecties niet omvangrijk zijn, zijn ze 
van een kwaliteit die in Europa zijn 
weerga niet kent. Sterker: waar het 
Caraïbisch gebied in veel Europese 
musea alleen vertegenwoordigd is 
via stenen werktuigen, beschikken 
wij over enkele van de belangrijkste 
verzamelingen die zowel inzicht 
geven in de Nederlandse koloniale 
betrokkenheid bij West-Indië als in 
de leefwereld van de volkeren in het 
gebied, en met name de Marrons in 
Suriname.

Het is makkelijk deze lijst aan te 
vullen met alle andere regio’s waaruit 
we over collecties van wereldklasse 
beschikken. Maar misschien is het 
genoeg om alleen te vermelden dat 
de verzamelingen van objecten uit 

Oceanië, uit Noord-Amerika, uit  
het noordpoolgebied (Groenland, 
Canada en Alaska, Siberië en 
Scandinavië) en uit Korea behoren 
tot de beste en vroegste in Europa 
en op een vergelijkbaar peil staan 
met gelijksoortige collecties bij veel 
van onze zusterinstellingen in Europa 
en Noord-Amerika. 

DIVERSITEIT VAN CULTURELE 

PRAKTIJKEN

We hebben ervoor gekozen om dit 
overzicht vrij gedetailleerd, zij het 
nog lang niet volledig, weer te geven, 
niet zozeer omdat we graag willen 
opscheppen, maar om de nadruk te 
leggen op het nationale en internati-
onale belang van de collecties die nu 
onze zorg zijn en die tot de beste ter 
wereld behoren, zowel gemeten naar 
kwaliteit als naar diversiteit. 

Dit maakt ons onmisbaar voor het 
onderzoek van binnenlandse en bui-
tenlandse studenten en academici en 
voor de diverse belanghebbenden, 
nationaal en internationaal, inclusief 
de samenlevingen waaruit de verza-
melingen afkomstig zijn. Daarnaast 

meten we ons belang af aan de rol die 
we kunnen spelen in het leven van 
onze Nederlandse en internationale 
bezoekers, die we inspireren om na 
te denken over hun eigen leven en 
de wereld die ze delen met anderen. 
We hebben ons als museum immers 
gecommitteerd aan twee idealen: 
licht werpen op de diversiteit van 
culturele praktijken in de wereld, 
waarvan we allemaal kunnen leren, 
en via het tonen en bestuderen van 
deze culturele praktijken elke bezoe-
ker stimuleren tot een open blik op 
de wereld – en tot empathie. 

Bovendien willen we de bezoeker 
aanzetten tot nadenken over de rol 
van Nederland in de wijdere wereld, 
en daarmee over een meer complexe 
versie van de Nederlandse geschie-
denis. In dat licht stellen we hier de 
vraag welk ander product van de 
menselijke creativiteit, maar dan nu 
wereldwijd, elk kind in Nederland 
voor zijn twaalfde verjaardag zou 
moeten zien. Misschien kunnen we 
wel beginnen in 1642, het jaar dat 
Rembrandt De Nachtwacht schilderde, 
en kijken of we daar iets kunnen  

Verteldoek over de strijd 
van Kerbala
Raqm Ali Ra’isi Najafi
eerste helft 20ste eeuw.  
Verf op doek, 165 x 400 cm
NATIONAAL MUSEUM 

VAN WERELDCULTUREN

Hoeroa, een ceremoniële 
staf en wapen
Noordereiland, Nieuw-
Zeeland. 18de eeuw. 
Walvisbeen, L 121 cm
NATIONAAL MUSEUM VAN 

WERELDCULTUREN

(aangekocht met steun van 
de Vereniging Rembrandt 
voor Rijksmuseum 
Volkenkunde in 2010)



en taalkundig opzicht een van de 
meest diverse hoofdsteden ter we-
reld. Dat maakt onze uiteenlopende 
collecties nog belangrijker als uit-
gangspunten van ons aanbod aan 
een nationaal publiek. Dus hoewel  
ik van harte instem met Wim Pijbes’ 
droom dat elk kind via de kunst deel 
gaat uitmaken van de Nederlandse 
geschiedenis, wil ik die droom uit-
breiden met de hoop dat elk kind 
deel gaat uitmaken van de wereld-
geschiedenis door kennis te maken 
met de materiële cultuur die in het 
nieuwe, andere nationale museum 
voorhanden is. We willen deze col-
lecties nog relevanter maken en doen 
dit door doorlopende acquisities, 
door onderzoek en door tentoon-
stellingen voor een breed en divers  
publiek. Onlangs hebben we bij-
voorbeeld een aantal verwervingen 
kunnen realiseren met steun van de 
Vereniging Rembrandt, zoals de 

Hoeroa, een ceremoniële staf en 
wapen van het Noordereiland van 
Nieuw-Zeeland. Daarnaast hebben 
we als Museum van Wereldculturen 
onze collecties versterkt door de 
acquisitie van hedendaagse kunst 
vanuit de hele wereld. Het in 2013 
aangekochte werk Offrandes de 
Couleurs van de Malinese kunstenaar 
Abdoulaye Konaté is daar een mooi 
voorbeeld van.

We willen onze collecties nog 
toegankelijker maken, of dat nu  
in tentoonstellingen, publieke  
programmering of op het internet  
is, waarbij we elke bezoeker willen  
stimuleren tot nadenken over zich-
zelf en de wereld die hij of zij deelt 
met anderen. Sterker nog, we hopen 
empathie te bevorderen in een  
wereld die dat hard kan gebruikens

Stijn Schoonderwoerd is directeur van het 

Nationaal Museum van Wereldculturen

Offrandes de Couleurs
Abdoulaye Konaté
2007, Textiel, 248 x 395 cm
NATIONAAL MUSEUM VAN 

WERELDCULTUREN

(aangekocht met steun van 
de Vereniging Rembrandt 
voor het Afrika Museum 
in 2013)

vinden. Het was namelijk ook het 
jaar waarin onze eigen Abel Tasman 
naar de Stille Oceaan reisde en 
Australië en Nieuw-Zeeland bezocht. 
We kunnen ons afvragen: wat voor 
kunst werd er in 1642 in die streken 
gemaakt? Wat was de leefwereld  
van de mensen die daar woonden  
– hun religie, hun politiek systeem?  
Zou het zinvol zijn elk Nederlands 
kind ook in aanraking te brengen 
met de creativiteit van die bewoners 
daar? Zouden we ze moeten voor-
stellen ook eens te kijken naar het 
fijn besneden Nigeriaanse zoutvat  
uit de 16de eeuw, dat getuigt van  
de vroege relaties tussen Europa en 
Afrika? Of de verteldoek over de 
strijd van Kerbala die een belangrijk 
moment markeert in de geschiedenis 
van de Islam? Of zelfs de verbazing-
wekkend moderne esthetiek van de 
godsbeelden van de Caroline-eilanden 
van Micronesië, die de aandacht 
hebben getrokken van kunstenaars 
zoals Giacometti? Voor ons zijn dat 
objecten die een ander verhaal kun-
nen vertellen, die andere esthetische 
praktijken laten zien, die nauw ver-
weven zijn met en niet los gedacht 
mogen worden van nationale  
narratieven. 

DIASPORA VAN OBJECTEN

We kunnen onze collecties beschou-
wen als de materiële belichaming van 
mondiale relaties, van de uitwisseling 
van ideeën, stijlen, technieken, et  
cetera. In feite kunnen we zelfs stellen 
dat deze collecties voor steden als 
Amsterdam en Leiden, die al eeuwen-
lang wereldsteden waren, onderdeel 
hebben gevormd van globaliserings-
processen, waarin een diaspora van 
objecten naar onze steden heeft 
plaatsgevonden, lang voordat de  
diaspora van mensen begon. Onze 
hoofdstad Amsterdam is in cultureel 
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‘We hopen empathie 
te bevorderen in een 
wereld die dat hard 
kan gebruiken’



En toen was het 10 juli 2014.
Vierendertig jaar na de dood 
van de kunsthistoricus en 
verzamelaar Iohan Quirijn van 
Regteren Altena (1899-1980) 
en acht jaar na het overlijden 
(op honderdjarige leeftijd) van 
zijn echtgenote kwam het  
eerste deel van de tekeningen- 
verzameling Van Regteren  
Altena in veiling bij Christie’s 
in Londen. 

Een uitgekiende propagandacampagne 
van het veilinghuis, maar boven alles 
de uitzonderlijke kwaliteit van de  
tekeningen zorgden ervoor dat de 
veilingzaal aan King Street afgeladen 
vol was. Het was dan ook een waar 
evenement om de 71 lots de revue  
te zien passeren. Priemende ogen 
vanuit de zaal – wie doet er precies 
mee aan het bieden? – humoristische  
opmerkingen uit de mond van de 
veilingmeester, spanning bij het  
afhameren (even rekken voor nog 

een laatste kans) en dan een ver-
zuchting of een kreet van opwinding 
bij weer een recordopbrengst. Alle 
verzamelaars van enig belang waren 
aanwezig, handelaren, ook al beseften 
die dat er weinig viel te halen waar 
zij ook nog enige winst op zouden 
kunnen maken, en museumconserva-
toren – uit het Metropolitan Museum 
in New York, de National Gallery of 
Art in Washington, The Art Institute 
in Chicago, het Getty Museum in  
Los Angeles, het Musée du Louvre  
in Parijs, uit Duitsland, België en 
Nederland. 

Uit de catalogus viel op te maken 
waar, wanneer en voor hoeveel Van 
Regteren Altena de tekeningen ge-
kocht had, meest in de jaren twintig 
van de vorige eeuw. Bedragen die  
tamelijk bescheiden klinken, zij het 
dat de 26 gulden voor Rubens’ Samson 
en Delilah, gekocht op 20 december 
1927, destijds op zijn minst twee 
weeklonen waren voor een hand- 
arbeider. Het blad werd toegeslagen 
aan een New Yorkse verzamelaar voor 
2.800.000 pond. Dezelfde multi- 
miljonair, openlijk geadviseerd door 
George Goldner, hoofd van de afde-
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Zes belangrijke bladen uit de 
collectie I.Q. van Regteren Altena 
zijn op initiatief van de Vereniging 
Rembrandt voor Nederland bewaard. 
Door de Vereniging Rembrandt is aan 
de drie grote prentenkabinetten, 
Rijksprentenkabinet, Museum  
Boijmans Van Beuningen en Teylers 
Museum, gevraagd welke bladen uit de 
collectie van bijzonder belang voor de 
Collectie Nederland worden geacht 
alsook wat voor de betreffende bladen 
een reële prijs zou zijn. Vervolgens heeft 
de Vereniging Rembrandt enkele van 
deze bladen zelf aangekocht omdat er 
op het moment van de veiling nog geen 
zekerheid was dat de prentenkabinetten 
de noodzakelijke fondsen voor de 
veiling bijeen zouden kunnen brengen 
om zelf tot bieding over te kunnen 
gaan. Dit ondanks de toegezegde steun 
van het VSBfonds, de steun van het 
Mondriaan Fonds voor een tweetal 
tekeningen en de mogelijkheid een 
beroep te doen op de Stichting 
Boijmans Van Beuningen en op een 
Fonds op Naam bij het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. Het besluit van de 
Vereniging Rembrandt om zelf te kopen 
maakte het ook mogelijk het door haar 
en het door de Stichting Nationaal 
Fonds Kunstbezit (SNFK) gereserveerde 
budget tijdens het biedingsverloop in 
te kunnen zetten naar bevind van zaken 
om zo de slagingskans te optimaliseren.

In dit bijzondere geval besloot de 
Vereniging Rembrandt de maximale 
steun van 50% te laten gelden voor 
de uiteindelijke aankoop van de te 
verwerven tekeningen door de drie 
prentenkabinetten. Voor een financiële 
bijdrage boven de door de Vereniging 
Rembrandt toegezegde 50% kon de 
SNFK worden aangesproken, waarmee 
het eminent en evident belang van 
deze aanwinsten nog eens 
wordt onderstreept.

De verzameling  Van Regteren Altena

GER LUIJTEN

Tekeningen voor Nederland behouden

Een spannend moment bij de 
veiling van Rubens’ Samson en 

Delilah, die uiteindelijk 2.800.000 
pond zou opbrengen.
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ling tekeningen en prenten van het 
Metropolitan Museum of Art, waar 
dat museum zeer wel bij schijnt te 
varen, werd voor 2.300.000 pond 
ook de nieuwe eigenaar van de  
getekende close-up van Hendrick 
Goltzius’ rechterhand. Van Regteren 
Altena noteerde op 7 juli 1929 in zijn 
aankoopboekje dat hij daar in dat 
crisisjaar 50 gulden voor had neer-
geteld.

Tot de indertijd duurste tekeningen 
behoorde Een grote beuk, deels in  
het blad van Jacques de Gheyn, de 
kunstenaar over wie Van Regteren 
Altena een belangrijke monografie 
met oeuvrecatalogus samenstelde, 
die in 1983 postuum zou verschijnen. 
Hij nam het meesterwerk in oktober 
1925 over van de handelaar Nicolaas 
Beets, een oom van zijn vrouw, voor 
de pittige som van 400 gulden. Ook 
dit blad is nu in handen van de hier-
boven niet bij naam genoemde Leon 
Black – na betaling van 950.000 pond. 

DÉJÀ VU

Bij al deze bedragen realiseert een-
ieder zich dat een poging om zulke 
tekeningen voor Nederland te  
bewaren niet erg voor de hand ligt. 
In Teylers Museum in Haarlem is een 
vrijwel identiek Federkunststück door 
de hand en van de hand van Goltzius, 
maar er waren en zijn wel degelijk 
andere toptekeningen in de collectie, 
die begeerte opwekken om hun 
schoonheid maar ook wegens de  
rol die ze spelen in de Nederlandse 

tekeningenverzamelingen. In de aan-
loop van de veiling en al lang daarvoor 
hadden enkele betrokkenen een déjà 
vu: is de Vereniging Rembrandt in 1883 
niet opgericht om een voorspelbare 
uittocht van tekeningen uit de  
verzameling van Jacob de Vos uit 
Nederland te voorkomen? Toen was 
het argument dat zonder gezamenlijk 
initiatief die collectie vrijwel volledig 
naar het buitenland zou verdwijnen, 
zoals zoveel verzamelingen indertijd. 
Deze financiële hulpactie heeft gere-
sulteerd in een enorme kwalitatieve 
injectie voor de nationale tekeningen-
verzameling van het Rijksprenten-
kabinet. Tekeningen van het door Van 
Regteren Altena in het voetspoor van 
Frits Lugt in acht genomen kwaliteits-
niveau hebben we sinds lang niet  
gezien op de markt. Dat tekeningen 
in de 20ste en 21ste eeuw negentig 
jaar of meer in handen blijven van 
één verzamelaar of zijn erven is zeld-

zaam. Zolang geleden was het aan-
bod voor iemand met gevoel voor 
kwaliteit nu eenmaal veel ruimer dan 
heden ten dage. 

Niet lang nadat in 2006 de collectie 
aan de jongere generatie van de  
familie Van Regteren Altena was  
toegevallen, werd het Rijksmuseum 
benaderd om samen tot een keuze te 
komen van tekeningen die in plaats 
van het betalen van successie konden 
overgaan in nationaal bezit. Het 
Rijksmuseum heeft daar een prachtige 
groep tekeningen aan overgehouden. 
Ik was daar als hoofd van het Rijks-
prentenkabinet nauw bij betrokken 
en herinner me de officiële overdracht 
in aanwezigheid van de familie als 
een geweldig moment. Bladen van 
Maarten van Heemskerck, Lodewijk 
Toeput, genaamd Pozzoserrato,  
Karel van Mander, Jacques de Gheyn, 
onwaarschijnlijke zeldzaamheden 
van Hans Mont en Jan Nagel, Paulus 

De rechterhand van 
de kunstenaar
Hendrick Goltzius
ca. 1588. Pen en bruine 
inkt, 245 x 340 mm
COLLECTIE LEON BLACK, 

NEW YORK

Drie zittende vrouwen
Federico Barocci
ca. 1597. Zwart en rood 
krijt, 273 x 216 mm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

(Schenking van de erven 
van de heer I.Q. van 
Regteren Altena, 2008)
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van Vianen, een sublieme boomstudie 
van Roelant Savery, een portret door 
Jan Cossiers van zijn zoon Cornelis, 
maar ook een Federico Barocci (o, wat 
houd ik van die tekening van drie  
zittende vrouwen uit omstreeks 1597, 
die doet denken aan Degas en Adolf 
von Menzel) en Antonio Palladio, 
kwamen de gelederen van het 
Rijksprentenkabinet versterken. Als 
we die hadden moeten kopen op de 
vrije markt hadden we het nakijken 
gehad.

Voor de veiling uit heeft het Rijks-
museum, waar Van Regteren Altena 
van 1948 tot 1962 directeur was van 
het Rijksprentenkabinet, de gelegen-
heid gehad aan te geven wat het 
graag onderhands wilde verwerven 
en dat heeft geresulteerd in de aan-
koop met steun van vele instellingen, 
waaronder de Vereniging Rembrandt, 
van een belangrijk fantasielandschap 
door Jacques de Gheyn en 46 gezich-
ten in Italië van Josephus Augustus 
Knip (1777-1847). Daarop schonk de 
familie 69 tekeningen van tijdgenoten 
van Knip die ook in Italië werkzaam 
zijn geweest.

DESIDERATA

En nu dan, zes jaar na de schenking 
van 2008, de veiling. Toezien dat al 
die zeldzame tekeningen Nederland 
uitgaan? Of toch proberen na con-
sultatie van de drie grote prenten- 
kabinetten – Museum Boijmans Van 
Beuningen, Teylers Museum en het 
Rijksmuseum – enkele tekeningen te 
redden die een zinvolle verrijking van 
de Collectie Nederland vormen? 
Vanuit de Vereniging Rembrandt 
werd het initiatief genomen om iets 
te ondernemen met als belangrijke 
achterwacht de steun van de 
Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit. 
Op het boven aangeduide prijsniveau 
was het niet mogelijk enige rol van 
belang te spelen op de veiling, maar 
op een zeer beredeneerde manier op 
een wat lager niveau zeker wel. Ook 
werd de raad gevraagd van kunst-
handelaar Bob Haboldt, die het veld 
heel goed kent en die aanbood zon-
der commissie op de veiling voor de 
Vereniging Rembrandt op te treden.

Uit de peiling kwamen zeer 
duidelijke desiderata naar voren, 
zoals een figuurstudie door Abraham 

Bloemaert (1566-1651) voor Museum 
Boijmans Van Beuningen. In 2001 
wist dat museum met steun van de 
Vereniging Rembrandt de grotendeels 
met pen en penseel en bruine inkt 
uitgevoerde vidimus te verwerven 
voor diens schilderij De Bewening 
van Christus in hetzelfde museum  
uit omstreeks 1625. Het moet zijn ge-
maakt voor een katholieke schuilkerk 
en de tekening, voorzien van een 
kwadraatnet, vormde het laatste sta-
dium voor het palet werd opgemaakt 
en het altaarstuk in olieverf gestalte 
kreeg. Het is waarschijnlijk dat het 
aan de opdrachtgever werd getoond 
bij wijze van definitief ontwerp. In de 
collectie Van Regteren Altena was de 
wonderlijk mooi bewaard gebleven, 
in krijt uitgevoerde figuurstudie voor 

Studie van een liggende 
man en een studie van  
zijn benen
Abraham Bloemaert
Zwart en wit krijt op licht-
bruin papier, 146 x 263 mm
MUSEUM BOIJMANS VAN 

BEUNINGEN, ROTTERDAM

Abraham Bloemaerts Studie van een liggende 

man en een studie van zijn benen is verworven 
met steun van de Vereniging Rembrandt, mede 
dankzij haar Stortenbeker Fonds, de Stichting 
Nationaal Fonds Kunstbezit, de Stichting 
Boijmans Van Beuningen, het Prins Bernhard 
Cultuurfonds (mede dankzij het Breeman Talle 
Fonds) en het VSBfonds.
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de liggende dode Christus, met de 
linkerarm en hand alvast in de hou-
ding die hij op het doek zou krijgen, 
waarbij Maria Magdalena de koude 
linkerhand optilt en tegen haar wang 
drukt. Er moeten nog diverse her-
overwegingen zijn geweest bij de 
schilder alvorens hij de uiteindelijke 
positie koos voor het lichaam, maar 
het is duidelijk dat het blad in de  
veiling aan de basis heeft gelegen.  
Er zijn letterlijk verschuivingen van 
onderdelen waarneembaar, maar de 
stand en de vorm van de benen en 
voeten gaan zichtbaar terug op de 
bovenste variant op de figuurstudie 
waarop het linker- op het rechter-
been ligt. De jongeman die model 
heeft gelegen heeft de ogen gesloten, 
mogelijk werd zijn linkerhand door 
iets ondersteund dat Bloemaert niet 
heeft meegetekend. De tekening is 
verworven en wordt in Rotterdam in 
dezelfde doos opgeborgen als de  
voltooide compositietekening, om 
op een verhelderende manier inzicht 
te geven in het ontstaansproces van 
het altaar dat op zaal aan de wand 
hangt. 

Terwijl de acteurs op het schilderij 
van Bloemaert beperkt zijn tot Maria, 
Maria Magdalena en Johannes de 
Doper, is de rolbezetting op een in 
pen en inkt uitgevoerde tekening van 

De Bewening van Christus die het 
Rijksmuseum wist te verwerven veel 
ruimer. Op dit blad zijn maar liefst 
acht treurende gestalten rond de van 
het kruis gehaalde Christus verzameld. 
Ze delen hun verdriet en reageren 
gezamenlijk op het leed van de met 
kolossale spijkers in handen en voe-
ten doorboorde Verlosser. Het blad 
dateert uit de jaren 1540 en staat op 
naam van de altijd verrassende uit 
Beverwijk afkomstige, maar in de 

De Bewening
Jan Cornelisz Vermeyen
ca. 1545. Sporen van zwart krijt, pen en zwarte 
en bruine inkt, 180 x 257 mm 
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Jan Cornelisz Vermeyens Bewening is verworven 
mede dankzij steun van de Vereniging 
Rembrandt, mede dankzij haar Stortenbeker 
Fonds, de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit, 
het VSBfonds en het Mondriaan Fonds.

Berglandschap met kasteel
Jacques de Gheyn II
1603. Pen en bruine inkt, 167 x 274 mm
Bijdrage: € 150.000, waarvan € 15.000 uit het 
Themafonds prenten en tekeningen
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Jacques de Gheyns Berglandschap met kasteel 
is verworven met steun van de Vereniging 
Rembrandt, mede dankzij haar Themafonds 
prenten en tekeningen, de International Circle 
van het Rijksmuseum en een particulier.
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zuidelijke Nederlanden werkzame Jan 
Cornelisz Vermeyen (1503/05-1559). 
Diens getekende oeuvre is zo klein dat 
het een wel zeer gelukkige uitkomst is 
dat dit uitvoerig gearceerde blad voor 
Nederland behouden is gebleven. 

De tweede tekening op de wenslijst 
van het Rijksmuseum die kon worden 

verworven, komt ook uit de 16de 
eeuw en is van Matthijs Cock (ca. 
1509-1548), de broer van de belang-
rijke prentuitgever Hieronymus Cock. 
De laatste gaf, nadat Matthijs was 
overleden, een ets uit waarin de  
tekening in grote lijnen is nagevolgd, 
op de figuur van Christoffel na die 

door het water waadt, als Atlas de 
wereld op zijn schouders dragend. 
De tekening is op een evenwichtige 
manier, kundig en beheerst, met de 
punt van het penseel en verdunde 
inkt uitgevoerd. Beide aanwinsten 
zijn volledig in lijn met de boven- 
genoemde door de erven en lieu de 
succession geschonken bladen die 
ook meest 16de-eeuws zijn en met 
het landschap van De Gheyn dat  
onderhands is gekocht, en vormen 
zinvolle accenten in het bestand aan 
16de-eeuwse tekeningen in het 
Rijksmuseum.

Kustgezicht met Sint-Christoffel
Matthijs Cock
Punt van het penseel en bruine en zwarte inkt, 
grijs gewassen, 151 x 235 mm 
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Matthijs Cocks Kustgezicht met Sint-Christoffel  
is verworven mede dankzij steun van de 
Vereniging Rembrandt, de Stichting Nationaal 
Fonds Kunstbezit en het VSBfonds.

Gesteund vanuit het themafonds prenten en tekeninGen

‘Goed dat het geld voor een werk van Jacques de Gheyn is gebruikt’

Voor de aankoop van 
Berglandschap met kasteel van 
Jacques de Gheyn is geput uit 
het Themafonds prenten en  
tekeningen. Tijo van Marle, die 
als Gildemeester van de Vereni-
ging Rembrandt zijn schenking 
aan dit fonds heeft toegewezen: 
‘Mijn vrouw en ik steunen de 
Vereniging Rembrandt omdat 

we veel hechten aan het 
Nederlands cultuurgoed en daar 
speelt de Vereniging een belang-
rijke rol in. Toen we voor de 
keuze stonden aan welk verza-
melgebied we onze gift wilden 
toewijzen, hebben we voor het 
Themafonds prenten en teke-
ningen gekozen, omdat mijn 
vrouw zelf ook tekeningen van 

oude meesters verzamelt. Vanuit 
die interesse willen we bijdragen 
aan het verzamelen van teken-
kunst door musea. We vinden 
het goed dat het geld voor een 
werk van Jacques de Gheyn is 
gebruikt, want dat is natuurlijk 
een heel belangrijke naam op 
dit gebied. En dit vinden we een 
erg mooie tekening.’



De wenslijst van Teylers Museum in 
Haarlem was het grootst en het is 
verheugend om te kunnen melden 
dat dit museum uiteindelijk op een 
geweldige manier van de aankopen 
door de Vereniging Rembrandt  
heeft kunnen profiteren. Met lede 
ogen heeft het museum aangezien 
dat Een grote beuk, deels in het blad 
van Jacques de Gheyn een ander 
thuis heeft gekregen, evenals het 
Gezicht in vogelvlucht op een kanaal 
en een brug van die meester, dat voor 
650.000 pond door het Metropolitan 
Museum of Art in New York werd 
gekocht. Dat zeer actieve huis kaapte 
ook de uitzonderlijke Bladerenstudie 
op een boomstam van de zeldzame 

Haarlemse meester Johan Verwer 
(actief tussen 1647 en 1660) voor de 
voeten weg van Teylers Museum. 
Ingezet op 20.000 pond werd het  
afgeslagen voor het elfvoudige.

Gelukkig was het museum met de 
krijttekening Twee kamelen, onlangs 
op naam gesteld van de in Haarlem 
geboren Hans Savery (1589-1654), 
neef van de bekendere Roelant, wel 
succesvol. Beide tekenaars verbleven 
in Praag en moeten daar deze uit de 
steppen van Azië afkomstige kamelen 
hebben gezien in de menagerie  
van Rudolf II. Diverse argumenten 
overlapten elkaar bij de Haarlemse 
belangstelling voor deze tekening: de 
zeldzaamheid, de innemende type-

ring van de beesten, de Haarlemse 
afkomst van de maker, maar zeker 
ook het feit dat Teylers niet alleen 
een kunstmuseum is maar evenzeer 
het huis waar de resultaten van  
ontdekkingsreizen en in natuurlijke 
historie geïnteresseerde onderzoe-
kers bewaard worden.

17DE-EEUWSE TEKENKUNST  

OP ZIJN BEST

En dan zijn er ten slotte twee  
volstrekt tijdloze boomstudies voor 
Teylers Museum verworven: van 
Johan Lagoor (1620-1660) en van 
Adriaen Verboom (ca. 1627-1673).  
De Groep olijfbomen van Lagoor is de 
enige gesigneerde tekening van deze 

Studie van klimmende 
planten op een boomstronk
Johan Verwer
1659. Pen en bruine inkt, 
grijs gewassen, 310 x 201 mm
METROPOLITAN MUSEUM 

OF ART, NEW YORK

Twee kamelen
Hans Savery
Zwart krijt, bruin gewassen, pen 
en bruine inkt, 133 x 200 mm
TEYLERS MUSEUM, HAARLEM

Hans Savery’s Twee kamelen  
is verworven met steun van 
de Vereniging Rembrandt, 
mede dankzij haar Themafonds 
prenten en tekeningen, de 
Stichting Nationaal Fonds 
Kunstbezit, The Brook 
Foundation en het VSBfonds.
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Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit wordt Fonds op Naam
Het Bestuur en de Raad van 
Toezicht van de Stichting 
Nationaal Fonds Kunstbezit 
(snfk) hebben na overleg 
met en instemming van de 
minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen 
en De Nederlandsche Bank 
besloten de snfk om te  
zetten in een Fonds op 
Naam binnen de Vereniging 
Rembrandt.

De SNFK is nauw verbonden 
met de Vereniging 
Rembrandt door de samen-
stelling van het Bestuur, door 
de complementaire doelstel-
ling en doordat de Vereniging 
Rembrandt aanvragen ter  
ondersteuning aan de SNFK 
voorlegt. Het belangrijkste 
argument voor omzetting van 
de stichting is de administra-
tieve vereenvoudiging. Door 

de veranderende regelgeving 
die op ANBI’s van overheids-
wege en vanuit de sector van 
toepassing is, is het gewenst 
om vanuit een efficiënte inzet 
van mensen (ondersteuning 
door het Bureau) en middelen 
(accountants- en overige  
kosten) te komen tot één 
rechtspersoon.

De doelstelling van de 
SNFK, te weten het steunen 

van aankopen die van evident 
en eminent belang zijn voor 
het Nederlands openbaar 
kunstbezit, zal niet verande-
ren. Ook de Raad van 
Toezicht om het maatschap-
pelijk belang van dit fonds te 
waarborgen zal gehandhaafd 
blijven.

De Raad van Toezicht is  
als volgt samengesteld:

L.J. de Waal, voorzitter

Drs. C.O.A. baron Schimmel-

penninck van der Oije

Mevr. mr. Y.C.M.T. van Rooy

Drs. R.M.S.M. Munsters

A. Burgmans

Mr. J.C.L. Kuiper

A.J. Scheepbouwer



kunstenaar, die een paar schilderijen 
op zijn naam heeft en een achttal 
uitzonderlijke etsen. Door het onder-
werp en omdat deze grafisch fijn- 
gevoelige studie is uitgevoerd op 
Italiaans papier zou men kunnen ver-
moeden dat de kunstenaar een reis 
naar Italië heeft ondernomen, maar 
daarover is niets bekend. De kleurige 
toetsen in gouache midden onderaan 

en op de stammen zijn zo welbewust 
aangebracht dat ze denkelijk origi-
neel zijn en niet door een latere hand 
zijn toegevoegd. De prikkeldraad-
achtige bladeren van De door wind 
bewogen boom met reizigers en een 
duin hebben we dankzij Frits Lugt en 
Jeroen Giltaij leren herkennen als 
kenmerkend voor Adriaen Verboom, 
ofschoon de tekening lange tijd aan 

Claes van Beresteyn (1629-1684) toe-
geschreven is geweest. Het plezier in 
het zo puntig beschrijven van stam, 
takken en bladeren en het struweel 
eromheen is een eigenschap van de 
17de-eeuwse tekenkunst op zijn best. 
Het voelt heel goed dat deze reeks 
voorbeelden nu een permanent thuis 
in Nederlandse prentenkabinetten 
hebben gekregen, dankzij het initiatief 
van de Vereniging Rembrandt en de 
steun van Stichting Nationaal Fonds 
Kunstbezit.

De uittocht van de tekeningen uit 
deze eerste van vier veilingen met 
werken uit de collectie Van Regteren 
Altena is gelukkig niet volledig. 
Naast de drie genoemde musea wist 
ook een enkele daadkrachtige 
Nederlandse particuliere verzamelaar 
de hand te leggen op een tekening 
en de Fondation Custodia kan twee 
bladen in de albums toevoegens

Ger Luijten is directeur van de Fondation 

Custodia in Parijs
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Een groep olijfbomen
Johan Lagoor
Sporen van zwart krijt, pen en bruine inkt,  
gouache, 188 x 244 mm
TEYLERS MUSEUM, HAARLEM

Johan Lagoors Groep olijfbomen is verworven 
met steun van de Vereniging Rembrandt, mede 
dankzij haar Stortenbeker Fonds, de Stichting 
Nationaal Fonds Kunstbezit en het VSBfonds.

Door wind bewogen boom met 
reizigers en een duin
Adriaen Verboom
Pen en bruine inkt, 142 x 197 mm
TEYLERS MUSEUM, HAARLEM

Adriaen Verbooms Door wind bewogen boom 

met reizigers en een duin is verworven met 
steun van de Vereniging Rembrandt, de 
Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit, Matthijs 
de Clercq (New York) en het VSBfonds.
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Het verhaal achter de aanwinst

Leeflang liep rond op de kunstbeurs 
TEFAF en zag het notenhouten beeld 
van een Petrusfiguur bij kunsthande-
laar Sam Fogg staan. ‘Ik herkende 
het direct, want het was eerder 
op de tentoonstelling De weg naar 
Van Eyck in Museum Boijmans Van 
Beuningen. Toen was het ook al te 
koop, maar met 600.000 euro echt 
te duur.’ Nu bleek de prijs gezakt 
en een telefoontje naar directeur 
Marieke van Schijndel volgde. 
‘Zij was enthousiast en vond dat ik 
moest proberen te onderhandelen. 
Al snel was de prijs van 500.000 
naar 430.000 euro gepraat. Op de 
TEFAF, waar stukken voor miljoenen 
euro’s van de hand gaan, was dit niet 
het duurste kunstwerk, maar het is 
toch een substantieel bedrag. Zeker 
als je bedenkt dat het Catharijne-
convent een aankoopbudget heeft 
van een ton per jaar. Na een paar 
dagen overleg besloten we dat dit 
stuk zo belangrijk is, dat we ons 
budget voor de komende twee jaar 
zouden aanspreken.’ Leeflang over-
legde met collega’s en experts en 
besloot een aanvraag in te dienen 
bij de Vereniging Rembrandt, het 
Mondriaan Fonds en het VSBfonds. 
‘Toen volgde een hele spannende 
tijd waarin we moesten verdedigen 
waarom deze aankoop zo de moeite 
waard is. Dat voelde echt als examen 
doen.’ 

Het werk waar Leeflang zo gepas-
sioneerd over vertelt, is van Claux de 
Werve of iemand uit zijn atelier, zoveel 
is vast te stellen. Van Werve maakte 
samen met zijn oom Claus Sluter de 

Nederlandse beeldhouwkunst aan 
het Bourgondische hof groot. Dit 
was de plek waar ontwik kelingen 
in de kunst  plaatsvonden toen de 
Nederlanden bij het Bourgondische 
rijk hoorden, van 1384 tot 1482. 
Leeflang: ‘In de periode daarvoor 
waren beelden volgens de gotische 
traditie sierlijke, elegante figuren. 
Claus Sluter gaat zich daartegen ver-
zetten en maakt mensen van vlees 
en bloed. Zijn neef zet dat voort met 
realistische voorstellingen. Je zou ze 
een beetje de Leonardo da Vinci en 
Michelangelo van de Lage Landen 
kunnen noemen.’

Het Petrusbeeld van De Werve 
kun je moeilijk als een stijlvolle figuur 
kenschetsen. Met zijn woeste baard 
en dichtgeknepen ogen is hij zelfs 
een beetje een nors type, volgens 
Leeflang. ‘Hij heeft ook geen mooie 
sierlijke mantel, maar een zwaar 
exemplaar met dikke plooien. In zijn 
gelaatsuitdrukking zie je doorleefde 
trekken, het is een echt gezicht. In de 
periode hierna wordt de expressie juist 
uitzonderlijk emotioneel en tranen-
trekkend, dit is meer waarheids-
getrouw, de naturalistische traditie.’ 

Heilige Petrus
Claux de Werve (Haarlem ca. 1380-1439 Dijon), 
omgeving of atelier
Ca. 1410-20. Notenhout, voorzien van oorspron- 
kelijke polychromie met deels 19de-eeuwse 
overschildering, H 49 cm, B 19,5 cm, D 12,5 cm
Bijdrage: € 115.000, waarvan € 40.000 uit het 
Caius Fonds en € 15.000 uit het Mr. J.J.A.M. 
Kennis Fonds
MUSEUM CATHARIJNECONVENT, UTRECHT

Het beeld van de Heilige Petrus is aangekocht met 
steun van de Vereniging Rembrandt, mede dankzij 
haar Caius Fonds en haar Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds, 
de BankGiro Loterij, Vereniging Vrienden van het 
Museum Catharijneconvent, het Mondriaan Fonds 
en het VSBfonds. 

VEERLE CORSTENS

Betoverd door een beeld

‘Nu wil ik hem niet meer loslaten,’ dacht conservator Micha Leeflang toen 
een 15de-eeuws Petrusbeeld van Claux de Werve op audiëntie in Museum 
Catharijneconvent was. Maar de onderhandeling over de aankoopprijs 
moest nog komen. ‘Het is beter als iemand anders die doet, ik ben er nu  
al verliefd op.’ 

Foto’s: R
uben de H

eer



Caius Fonds en € 15.000 uit het 
Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds. Voor het 
beeld definitief eigendom werd van 
het museum, kwam de handelaar er 
afscheid van nemen, vertelt Leeflang: 
‘Hij was er ook aan gehecht geraakt 
en wilde het nog één keer zien. Het 
is natuurlijk ook een mooie bevesti-
ging van de kennis en kunde van de 
handelaar als het aan een museum 
verkocht wordt.’

Het is de bedoeling dat het beeld 
in de toekomst terechtkomt in een 
opstelling waarin je goed de stilisti-
sche ontwikkeling te zien krijgt van 
de vroege gotische beeldhouwkunst 
via gestileerd en geïdealiseerd naar 
naturalistisch en tot slot naar meer 
expressieve sculpturen in de renais-
sance. Het Petrusbeeld is een sleutel-
stuk daarin. Maar eerst zal het beeld 
in de net geopende Catharinazaal 
pronken. ‘Daar staan alle  topstukken 
als een voorproefje van wat je kunt 
verwachten in de rest van het mu-
seum,’ legt Leeflang uit. Volgens 
haar is het vooral de moeite waard 
om het Petrusbeeld te komen be-
kijken omdat het van zo’n hoge 
kwaliteit en zo goed bewaard is: 
‘Die opengewerkte plooi, die nooit 
is afgebroken tijdens het vervoer, is 
ontzettend mooi gemaakt, daarin 
herken je de hand van de meester. 
De beschildering zit er ook nog op; 
Petrus heeft een gouden mantel, een 
roze blos op de wangen en wenk-
brauwen die heel realistisch zijn. De 
woeste krullen in de baard zijn ook 
prachtig. En hoe mooi de foto’s ook 
zijn, in het echt is het altijd beter.’  

Veerle Corstens

Freelancejournaliste

Lees ook wat conservator Micha Leeflang 
schreef over het Petrusbeeld van Claux de 
Werve op de website van de Vereniging 
Rembrandt, onder Gesteunde kunst.

In de 
opengewerkte 
plooi herken  
je de hand van 
de meester
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RECONSTRUCTIE ALTAARSTUK

Opvallend is dat deze Petrus niet 
zoals standaard is uitgerust met 
sleutel en omgekeerd kruis. Maar als 
je goed kijkt, is in de rechterhand 
een gaatje te ontdekken en links 
een sleuf; precies gepast voor deze 
attributen. Onderzoek bevestigt dat 
het een Petrus betreft. Dit beeld 
was  onderdeel van een groot Maria-
altaar in een cistenciënzerabdij in het 
Franse Theuley. Na de afbraak van 
de abdij rond 1800 werd het kunst-
stuk gesplitst en vielen verschillende 
onderdelen in particuliere handen, 
 terwijl andere in musea in Frankrijk en 
de Verenigde Staten terechtkwamen. 
In 1992 is er op basis van alle 18 stuk-
ken verspreid over de wereld een 
reconstructie van het altaar gemaakt, 
waaruit bleek dat deze figuur met 
baard niemand anders dan Petrus 
kon zijn.

Terwijl experts zich over het 
 belang en de echtheid bogen, ver-
bleef het Petrusbeeld nog altijd in 
het Catharijneconvent en raakte 
Leeflang erg aan het beeld gehecht. 
‘Iedere keer als ik het kistje mocht 
openmaken, werd ik weer betoverd 
door het beeld dat daar lag op een 
kussen, echt prachtig. Maar toen we 
eenmaal in onderhandeling gingen, 
kon ik daardoor geen afstand meer 
houden, ik was al verliefd.’ In op-
dracht van het museum reisde een 
tussenpersoon naar Londen, die 
dagen uittrok voor het onderhande-
lingsspel. Een zenuwslopende week 
volgde, waarin Leeflang elke dag op 
haar telefoon keek. Tot op 11 juli het 
verlossende sms’je binnenkwam: 
‘gekocht, 4 ton!’ Het Petrusbier dat 
Leeflang van haar collega’s kreeg werd 
geopend om het te vieren. 

Uiteindelijk droeg de Vereniging 
Rembrandt bij met € 115.000, 
waarvan € 40.000 is geput uit het 



 Museum De Lakenhal heeft  
in de loop van de jaren een 
mooie verzameling aangelegd 

van schilderijen met zelfportretten 
van Leidse kunstenaars – van de 16de-
eeuwse schilder Isaac van Swanenburg 
tot Rembrandt en Jan Steen – maar de 
Leidse fijnschilders waren tot dusverre 
slecht vertegenwoordigd. Om in die 
lacune te voorzien, kocht het museum 
al in 1990 het zelfportret van Willem 
van Mieris aan, met steun van de 
Vereniging Rembrandt. Aangemoedigd 
door die aankoop ging het museum 
op zoek naar het zelfportret van 
Willem van Mieris’ oudere broer Jan, 
dat alleen uit de kunsthistorische 

 literatuur bekend was. Na een tip 
kwam het uiteindelijk de eigenaren  
op het spoor. Dat bleken de schrijver 
Gerard Reve en zijn partner Joop 
Schafthuizen te zijn. Die waren graag 
bereid de conservator te ontvangen en 
het schilderij te laten zien, maar het was 
niet te koop – de missie leek mislukt. 
Gelukkig lukte het dit jaar alsnog het 
schilderij aan te kopen toen het op-
dook in de kunsthandel.

 
‘PYNELIJKE LIGHAEMSQUAEL’

Jan van Mieris heeft nooit de grote 
 reputatie gekregen van zijn vader, de 
in zijn tijd al beroemde schilder Frans 
van Mieris de Oude (1635-1681). Aan 

gebrek aan talent heeft dat beslist niet 
gelegen. De voortijdige dood van de 
kunstenaar, op 30-jarige leeftijd, was 
debet aan zijn geringe bekendheid. 
Jan van Mieris’ oeuvre omvat door 
zijn korte leven niet meer dan een 
 dertigtal schilderijen en een enkele 
 tekening.1 Volgens de 18de-eeuwse 
kunstenaarsbiograaf Johan van Gool 
leed Jan ook nog eens zo hevig aan 
nier stenen dat hij vaak ‘buiten staet 
ge stelt wierd om te schilderen’. Op 
 advies van zijn artsen reisde de kunste-
naar af naar Italië, waar hij door ‘zyne 
pyneleke lighaemsquael zo vinnig 
 aengetast’ op 17 maart 1690 overleed 
in Rome.2 

VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 16DE EN 17DE EEUW

Oog in oog met Jan van Mieris
24 jaar geduld Museum De Lakenhal beloond

Het zelfportret van de Leidse fijnschilder Jan van Mieris stond al 
heel lang op het verlanglijstje van Museum De Lakenhal. Al in 1990 
had conservator Christiaan Vogelaar een zoektocht gestart naar 
dit werk, waarvan de verblijfplaats niet bekend was. Uiteindelijk 
kwam hij bij de toenmalige eigenaren terecht: de in 2006 overleden 
 schrijver Gerard Reve en zijn partner. Die waren echter niet van 
plan het schilderij te verkopen. Maar nu, na 24 jaar, is het alsnog 
gelukt om het begeerde werk te verwerven. 

Zelfportret
Jan van Mieris (Leiden 1660-1690 Rome)
ca. 1685. Olieverf op doek, 80 x 64 cm
Bijdrage: € 95.000, waarvan € 60.000 uit 
het BankGiro Loterij Aankoopfonds en 
€ 35.000 uit het Themafonds 17de-eeuwse 
schilderkunst
MUSEUM DE LAKENHAL, LEIDEN

Het zelfportret van Jan van Mieris is aangekocht 
met steun van de Vereniging Rembrandt, mede 
dankzij haar BankGiro Loterij Aankoopfonds en 
haar Themafonds 17de-eeuwse schilderkunst, en 
het Mondriaan Fonds.

Gesteund vanuit het BankGiro Loterij aankoopfonds 

‘Fantastische toevoeging aan de Collectie Nederland’

Het Zelfportret van Jan van Mieris is aan-
gekocht met een bijdrage uit het BankGiro 
Loterij Aankoopfonds van de Vereniging 
Rembrandt. Judith Lingeman, hoofd Goede 
Doelen van de BankGiroLoterij: ‘We richten 
ons specifiek op het behoud van cultureel 
erfgoed en doen dat onder andere via de 
Vereniging Rembrandt, die met onze bijdragen 
aankopen stimuleert en realiseert van musea 
waarmee wij geen directe meerjarige relatie 
hebben. 

Judith Lingeman is enthousiast over het  
schilderij dat nu met steun uit het fonds is 
aangekocht: ‘Prachtig! Het roept associaties op 
met de selfies die we tegenwoordig allemaal 
maken. Jan van Mieris was een zeer getalen-
teerd kunstenaar, hij heeft zichzelf hier heel 
gedetailleerd en realistisch afgebeeld. Zeker 
gezien het kleine oeuvre van Jan van Mieris 
is het een fantastische toevoeging aan de 
Collectie Nederland. Fijn dat dit schilderij een 
plekje heeft gekregen in De Lakenhal.’

Zelfportret
Willem van Mieris
ca. 1705. Olieverf op 
doek, 91,5 x 72 cm
MUSEUM DE LAKENHAL, 

LEIDEN

(Aangekocht in 1990 
met steun van de 
Vereniging Rembrandt)
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Hoewel weinig bekend, getuigt zijn 
werk van buitengewone kwaliteiten. 
Illustratief voor zijn meesterschap is 
Minerva verheft de Wetenschap, waarin 
de schilder een klassiek onderwerp 
aan de virtuoze techniek van de fijn-
schilders paart.3 De imitatie van glan-
zend fluweel en koper had Jan onge-
twijfeld geleerd van zijn vader Frans 
van Mieris, maar zijn belangstelling 
voor onderwerpen uit de oudheid en 
academische smaak deed hij op bij 
een bij uitstek classicistische kunste-
naar, de Amsterdamse schilder Gerard 
de Lairesse.

Ook Jan van Mieris’ nu aangekochte 
zelfportret getuigt van grote allure. 
Zijn gezicht heeft de jonge schilder 
niet geïdealiseerd, maar juist onge-
naakbaar realistisch weergegeven; 
zelfs een klein litteken bij zijn mond-
hoek werd niet verdoezeld. Zijn kos-
tuum, compleet met een zijden foulard 
en een om de schouder gedrapeerde 
purperen mantel, oogt daarentegen 
elegant. In de weergave van de diverse 
stoffen, zoals fluweel en zijde, manifes-
teert Van Mieris zich als fijnschilder 
par excellence. Zelfs de wat forse handen 
lijken door een zachte belichting als 
van dons. Met de rechterhand tekent 
de kunstenaar op een vel papier, 
 mogelijk de schets ter voorbereiding 
op het schilderij dat wij nu zien. In de 
linker hand houdt hij alvast een palet 
met kwasten, ter aanduiding van zijn 
kunstenaarschap. 

Het werk van Jan van Mieris was al 
vroeg geliefd bij verzamelaars van 
naam, onder wie leden van de schat-
rijke Leidse familie De la Court. De 
kunstminnende lakenkoopman Allard 
de la Court kon bijvoorbeeld bogen 
op vier werken. Maar op één stuk van 
Jan van Mieris had hij in het bijzonder 
zijn zinnen gezet: het zelfportret dat 
nu voor De Lakenhal is aangekocht. 
Dat schilderij werd echter gekoesterd 
door de familie Van Mieris, die het niet 
wilde afstaan. In arren moede bestelde 
De la Court in 1744 een kopie op klein 
formaat bij Frans van Mieris de Jonge, 
een zoon van Willem van Mieris en 
dus een neef van Jan. Deze ovale kopie 
op klein formaat herhaalt de oor-

spronkelijke compositie, maar uit 
ruimtegebrek zijn de handen van de 
kunstenaar weggelaten. Het doek op 
de schildersezel in de achtergrond 
draagt een belangwekkend opschrift: 

‘Joh. van Mieris Pictor, Nat. Leydae 
Ao 1660. Obiit Romae Ao 1690’ (De 
schilder Johannes van Mieris, geboren 
te Leiden in het jaar 1660 en overleden 
te Rome in het jaar 1690). Door die 
mededeling weten we met zekerheid 
dat het origineel dat nu voor Museum 
De Lakenhal werd aangekocht, inder-
daad het zelfportret is van Jan van 
Mieris. Overigens wist Allard de la 
Court het origineel een paar jaar later 
alsnog aan te kopen.

VERHULDE ODE

Jan van Mieris schilderde zijn zelf-
portret als verhulde ode aan zijn vader, 
Frans van Mieris de Oude. Getuige de 
gedichten die Jan aan zijn vader op-
droeg, moet hij een ware verering voor 
hem hebben gehad.4 Bij het schilderen 
van zijn eigen portret stond hem dui-
delijk het levensgrote zelfportret voor 
ogen dat zijn vader had geschilderd  
in opdracht van niemand minder dan 
Cosimo III de’Medici, groothertog  
van Toscane. Deze kunstminnende 
vorst had het werk besteld voor de 
Galleria Vasariana, waar het tot op de 
dag van vandaag naast zelfportretten 
hangt van Rafael, Botticelli, Rubens, 
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Reacties van leden

—Norman Lamb (via e-mail): ‘Wat een meester-
werk! Alleen al dit schilderij is een bezoek aan  
De Lakenhal meer dan waard. Het komt volledig 
tot zijn recht op de wijze waarop het tentoon is 
gesteld. Hartelijk dank hiervoor Vereniging 
Rembrandt!’

—Marcel Bax (via Facebook): ‘Bijna echt, alsof je 
het zo beet kan pakken. Geweldig dat het in 
Nederland kan blijven!’

—André Zijdenbos (via Facebook): ‘Wat een mooi 
portret. Kom gauw kijken.’

—Menno Jonker (via Twitter): Hoewel met palet, 
tekent hij niet op doek, maar op een los velletje. 
Alsof hij de toeschouwer, ons, in schets brengt.’ 

Minerva verheft de Wetenschap
Jan van Mieris
ca. 1685. Olieverf op doek, 80,2 x 64,2 cm
MUSEUM DE LAKENHAL, LEIDEN

(Aangekocht in 1997 met steun van de 
Vereniging Rembrandt)

Portret van Jan van Mieris (kopie)
Frans van Mieris de Jonge
1744. Olieverf op doek, 14,5 x 11,5 cm
MUSEUM DE LAKENHAL, LEIDEN



Rembrandt en Van Mieris’ leermeester 
Gerrit Dou. Houding en kleding 
komen overeen, alleen is het paneeltje 
met een musicerend koppel op dit 
voorbeeld vervangen door een palet 

met kwasten, en houdt de rechterhand 
niet een schilderstok, maar een teken-
stift vast.

Toen dit schilderij werd geschilderd 
was zijn vaders zelfportret al jaren eer-
der naar Florence opgestuurd.5 Het is 
mogelijk dat Jan van Mieris de com-
positie kende van een voorbereidende 
tekening of een geschilderde kopie. 
Maar veel later, toen de jonge Van 
Mieris naar Italië was afgereisd, zal hij 
het werk van zijn inmiddels overleden 
vader alsnog hebben gezien. In 1689 
kwam hij vanuit Venetië aan in 
Florence, in de hoop net als zijn vader 
belangrijke opdrachten te kunnen 
 krijgen van de groothertog. Tijdens 
zijn verblijf aan het hof van Cosimo III 
zal hij ongetwijfeld van de gelegenheid 
gebruik hebben gemaakt om het por-
tret van zijn vader in de Galleria 
Vasariana te gaan bewonderen. Voor 
Jans eigen zelfportret kunt u dichter 
bij huis blijven. Mede dankzij de 
ruimhartige steun van de Vereniging 
Rembrandt heeft het kunnen terug-
keren naar Leidens 

Christiaan Vogelaar

Conservator
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Kunstvragen 

Chris Vegter (73)
Architect, lid van de Vereniging Rembrandt sinds 2004,  
lid van de Saskia Cirkel 

Wat is uw eerste kennismaking met kunst?
‘Er was altijd kunst bij ons in huis. Het 
eerste schilderij dat ik me bewust herinner, 
is een werk van Johannes Mulders, een 
gezicht uit een raam op een boerderij, 
gebouw en landschap. Dat had mijn vader 
gekocht toen hij in 1935 in Friesland kwam 
wonen. Ook heeft de tekening van 
Schelfhout, die ik op mijn 17de van opa 
Vegter erfde, veel voor mij betekend.’

Herinnert u zich nog uw eerste 
kunstreproductie?
‘Eigenlijk niet, maar het moet iets van Van Gogh zijn geweest.  
In mijn studententijd had ik jarenlang een foto aan de muur van 
een ruiterbeeld van Marino Marini dat in Sonsbeek was 
geëxposeerd.’

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘In de eerste zomers na de oorlog gingen we altijd naar 
Terschelling. Daar hebben we het atelier van een lokale 
kunstenaar, Jan Deodatus, bezocht. Als jongetje van een jaar  
of 10 heb ik toen een etsje gekocht van de Brandaris. Ik was 
buitengewoon gefascineerd door het ontstaan van een 
afbeelding van die vuurtoren die ik zo goed kende.’ 

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Dat zijn er een paar: het Sir John Soane’s Museum in Londen, 
Teylers Museum in Haarlem en Plantin-Moretus in Antwerpen. 
Pas toen ik de namen had opgeschreven, zag ik de verwantschap 
tussen deze drie. In al deze musea gaat het om de combinatie 
van kunst en ambacht of wetenschap. Teylers Museum heb ik 
leren kennen dankzij onze natuurkundeleraar op het gymnasium 
die uit Haarlem kwam. Ik ben hem nog altijd dankbaar.’

Welke tentoonstelling heeft ooit indruk op u gemaakt?
‘In 1953 heb ik in Brugge – voor het eerst in het buitenland – een 
tentoonstelling gezien over het portret in de Nederlanden. Dat 
heeft een verpletterende indruk gemaakt. Daar kocht ik een 
briefkaart van Jan van Scorels scholier met de rode pet.’

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen 
steunen?
‘Ik ben erg geïnteresseerd in toegepaste kunst, ik denk aan een 
mooi, uniek stuk zilver, zoals de prachtige huwelijksbokaal die 
een jaar of tien geleden voor het Hannemahuis in Harlingen is 
gekocht. Een stuk dat echt een waardevol kind van zijn tijd is, 
dat de plaats krijgt die het verdient.’

INTERVIEW

Zelfportret
Frans van Mieris de Oude
1677. Olieverf op doek, 71,5 x 57 cm
GALLERIA DEGLI UFFIZI, FLORENCE

Noten

1. E.J. Sluijter, ‘Een zelfportret en 
de ‘schilder en zijn atelier’. 
Het aanzien van Jan van 
 Mieris’, Leids Kunsthistorisch 
Jaarboek 8 (1989), pp. 287-
307; J. van Tatenhove en 
R.J.A. te Rijdt, ‘Enkele teke-
ningen door Jan van Mieris 
(1660-1690)’, Delineavit et 
Sculpsit 31 (2007), pp. 43-55. 

2. J. van Gool, De Nieuwe 
Schouwburg der Nederlantsche 
Kunstschilders en Schilderes-
sen (…), Den Haag 1751, dl. 2, 
pp. 442-445.

3. Zie over dit stuk het artikel 
van C. Vogelaar in het na-
jaarsnummer van het Bulletin 
van de Vereniging Rembrandt 
1997. 

4. M. van der Hut, ‘Een manus-
cript van Jan van Mieris,  
met daarin gedichten over 
zijn vader Frans van Mieris I’,  
Oud Holland 122 (2009), 
pp. 234-241.

5. Voor de bestelling en de peri-
kelen rond de aflevering, zie 
O. Naumann, Frans van Mieris 
the Elder, Doornspijk 1981, dl. 
1, pp. 186-187 en dl. 2, pp.  
117-118, cat. 111.
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VERZAMELGEBIED GESTEUND    GLAS

 Na de verwerving van een glas van Meyden 
Visser in 2010, eveneens met steun van de 
Vereniging Rembrandt, stond een glas van 

Aert Schouman nog hoog op de wensenlijst. In 2013 
deed zich een unieke kans voor toen het kelkglas ‘De 
Wijndrinker’ uit 1743 bij Bonhams te Londen werd 
geveild. Gegraveerde glazen van de uit Dordrecht af-
komstige Schouman zijn zeldzaam: er zijn er maar 12 
bekend. De meeste daarvan bevinden zich in museale 
collecties en komen dus niet meer op de markt.

Een glas met gravure van Schoumans hand was 
voor de collectie Dordrecht een absolute must-have. 
Huis Van Gijn beschikte al over een  belangwekkende 
glascollectie en aan het veelzijdige werk van Schouman 
is in het Dordrechts Museum een aparte zaal gewijd. 
In die zaal krijgt het nieuwe kelkglas dan ook een 
plek. De beide musea behoren immers, samen met  
Het Hof en het Regionaal Archief Dordrecht, tot één 
organisatie en elk onderdeel van de collectie wordt 
getoond waar dat het best tot zijn recht komt.

Met de nieuwe aanwinst kan het museum een 
vollediger beeld geven van alleskunner Schouman, 
die reeds is vertegenwoordigd met (zelf)portretten, 
Bijbelse en mythologische voorstellingen, behangsel-
schilderingen met vogels en prachtige aquarellen 
van dieren en planten. Bijzonder zijn ook de twee 
notitieboekjes van Schouman die het museum bezit. 
Ze geven een kijkje in de dagelijkse praktijk van deze 
18de-eeuwse kunstenaar. 

GELEGENHEIDSGLAS

Het uitbrengen van een toost bij speciale gelegen-
heden is een diepgewortelde traditie. In de 18de 
eeuw werd het mode het drinkglas te voorzien van 
een toepasselijke heilspreuk. Niet alleen besturen 
en overheden, maar ook particulieren lieten speciale 

glazen maken. Zo zijn er glazen om te drinken op 
het welvaren van de stadhouder, de Republiek of de 
stad, de handel of een gebeurtenis in de persoonlijke 
levenssfeer. 

Voor welke gelegenheid Schouman het nu verwor-
ven kelkglas graveerde, is niet bekend. De inscriptie 
op de voet, Vreede & Vrijheit, verwijst mogelijk naar de 
politiek roerige tijden waarin de Republiek destijds 
verkeerde: aanhangers van regenten en orangisten 
streden om de opvolging van Willem III en boven-
dien was de Republiek in deze jaren verwikkeld in 
de Oostenrijkse successieoorlog. De inscriptie heeft 
echter geen directe relatie met de afbeelding, dus het 
is goed mogelijk dat de tekst later is aangebracht. 

Huis Van Gijn in Dordrecht bezit een 
uitgelezen glascollectie. Bijzonder is de grote 
hoeveelheid Dordtse gelegenheidsglazen uit 
de 18de eeuw, van beroemde glasgraveurs 
zoals Frans Greenwood, Hendrik Scholting 
en Meyden Visser. Tot voor kort ontbrak één 
grote naam: Aert Schouman. 

Kelkglas met stippelgravure van een wijndrinker
Aert Schouman (Dordrecht 1710-1792 Den Haag)
1743. Kleurloos glas met stippel- en lijngravure, H 21,5 cm
Bijdrage: € 50.000, waarvan € 25.000 uit het Willem en Mary Reus-de Lange 
Fonds en € 5.000 uit het Themafonds glas
HUIS VAN GIJN, DORDRECHT

Het kelkglas van Aert Schouman is aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt, 
mede dankzij haar Willem en Mary Reus-de Lange Fonds en haar Themafonds glas.

Op de vrede en de vrijheid!
Een treffer voor Dordrecht

De Schoumanzaal 
in het Dordrechts 
Museum



De voorstelling van de man die zijn glas heft en zijn 
hoed afneemt is uitgevoerd in de stippeltechniek. 
Door de stipjes dichter of juist minder dicht bij elkaar 
te plaatsen zijn in deze techniek prachtige nuances 
van licht en donker mogelijk. Daarnaast gebruikte 
Schouman de lijngravure. Dat is goed zichtbaar in 
het haar van de wijndrinker.

Veel glasgraveurs waren rijke patriciërs en bur-
gers die het graveren uit liefhebberij beoefenden. 
Daarnaast waren er glasgraveurs die (zilver)smid van 
beroep waren. Aert Schouman is de enige kunstenaar 
onder de Dordtse glasgraveurs. 

Met de aankoop van dit kelkglas, met steun van de 
Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar Willem en 
Mary Reus-de Lange Fonds en het Themafonds glas, 
is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. 
De aanwinst is te zien in de Schoumanzaal van het 
Dordrechts Museums

Wyke Sybesma

Conservator

Gesteund vanuit het themafonds GLas 

‘Het gaat erom dat de Collectie 
Nederland continu verrijkt, beheerd 
en getoond wordt’

Het gegraveerde kelkglas van 
Aert Schouman is de  eerste 
aankoop die vanuit het 
Thema fonds glas is gesteund. 
Twee leden van de Vereniging 
Rembrandt die aan dit fonds 
hebben gedoneerd zijn Kees 
van Leeuwen en Ton Terwel: 
‘Sinds een aantal jaren zijn 
wij lid van de Vereniging 
Rembrandt en nu, mede ge-
activeerd door de Geefwet, 
ook al enige tijd ‘Leermeester’. 
In de afgelopen jaren hebben 
wij met een aantal kunst-
voor werpen onze woning 
een eigen identiteit gegeven. 

Daarbij vormt modern glas 
een belangrijk onderdeel. Het 
is dan ook geen toeval dat 
wij onze bijdrage geoormerkt 
hebben voor het Themafonds 
glas. Op deze wijze geven wij 
invulling aan een belangrijke 
doelstelling van de Vereniging: 
‘het samen verzamelen’. Dat 
onze passie bij modern glas 
ligt, neemt niet weg dat wij 
ook graag een aankoop van 
waardevol antiek glas onder-
steunen. Het gaat erom dat de 
Collectie Nederland continu 
verrijkt,  beheerd en getoond 
wordt.’
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VERZAMELGEBIED GESTEUND    MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST

 In het collectieplan van het museum staat al 
jaren dat er een werk zou moeten worden aan-
gekocht uit de Deense Gouden Eeuw of de 

decennia daarna. Daarmee zou het museum de ver-
wantschap willen laten zien tussen de 17de-eeuwse 
interieurs van Nederlandse meesters als De Witte, 
Metsu en De Hooch in de collectie en het werk van 
Deense kunstenaars uit de 19de eeuw, zoals Købke, 
Eckersberg of Hammershøi. In Deense openbare 
verzamelingen is die verwantschap zo mooi te zien. 
Daarbij zouden we graag willen inzoomen op die 
andere verwantschap tussen Nederlandse en Deense 
kunst, namelijk de wijze waarop kunstenaars van 
beide nationaliteiten omgaan met de weergave van 
het licht.

Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam 
heeft, meer nog dan het Amsterdamse Rijksmuseum 
en het Mauritshuis in Den Haag, een internationale 
verzameling van meesters uit de 15de tot en met de 19de 
eeuw. In dit verband is met name de mooie collectie 
Frans impressionisme interessant, met onder andere 
prachtige stukken van Manet, Monet en Cézanne. 
Daarnaast heeft het museum in 1957 Twee meisjes bij een 
appelboom aangekocht, nog steeds de enige Munch in 
een Nederlandse openbare collectie. Uit de 17de eeuw 
zijn er behalve de genoemde interieurs ook diverse 
landschappen te zien, met als hoogtepunt de mean-
derende rivier van Philips Koninck. De uiterwaarden 
baden in licht dat resulteert uit de strijd tussen de 
zon en een machtig wolkendek. Het is hetzelfde soort 
daglicht – zonlicht dat wit reflecteert tussen wolken 
en water – waar ook Vilhelm Hammershøi en andere 
Noordelijke schilders zo van houden. 

De Rotterdamse verzameling bevat dus veel 
 stuk ken van kunstenaars die Hammershøi tot inspira-
tie dienden. Ook is er een interessante parallel met 

zijn Nederlandse generatiegenoten, in het  bijzonder 
met de schilders in de kring van de Tachtigers, zoals 
Breitner, Karsen en Witsen. Zij schilderden het leven 
in de grote stad en werden daarom ook wel de ‘steedse 
impressionisten’ genoemd. Net als Hammershøi 
werkten ze met stemmige, zwakke kleuren, soms zelfs 
alleen in gradaties van zwart, wit en grijs. En net als 
hij kadreerden zijn Nederlandse collega’s hun onder-
werp op een door fotografie geïnspireerde (en in het 
geval van de Nederlanders vaak zelfs direct daaraan 
ontleende) manier. Hammershøi bezocht Nederland 
voor het eerst in 1887 en zou met hun werk kennis- 
gemaakt kunnen hebben. In de collectie van Museum 
Boijmans zijn de Tachtigers mooi vertegenwoordigd. 

HOOFDROL VOOR HET LICHT

Balkonkamer van Spurveskjul (Mussennest) is een 
enigszins atypisch schilderij voor Hammershøi. 
Herkenbaar als een Hammershøi, is deze ‘studie’ 
uit 1911 tegelijkertijd in meerdere opzichten een 
 buitenbeentje: klein (43,2 x 53,3 cm), in het bezit van 
de kunstenaar gebleven, na zijn overlijden in tegen-
stelling tot de rest van de nalatenschap niet direct 
geveild maar in familiebezit gebleven, nauwelijks 
geëxposeerd, en in 1918 terechtgekomen in de verza-
meling van connaisseur en kunsthandelaar Valdemar 
Kleis. Het ‘andere’ zit hem ook in de schilderstijl. 
Terwijl hij doorgaans volledig dekkend schildert, 
heeft Hammershøi de compositie hier opgezet in 
losse verftoetsen die elkaar amper raken. De stijl heeft 
daardoor iets pointillistisch. En terwijl de eenzame, 
verstilde figuur in de ruimte min of meer zijn handels-
merk is, heeft hij hier afgezien van enige figuratie. 

We zien een deel van een kamer met aan de 
rechter kant een raam en openslaande deuren; een 
van de deuren staat open. Het is een kamer op de 
eerste verdieping van het huis Spurveskjul, dat de 
architect-schilder Abdilgaard aan het begin van 
de 19de eeuw iets ten noorden van Kopenhagen 
bouwde. Hammershøi verbleef er in de zomer van 
1911. Hij schilderde zeker drie werken waarop deze 
balkonkamer figureert. Een daarvan toont zijn vrouw 
Ida op de rug en het tweede is een zelfportret dat zich 
nu in de collectie van het Statens Museum for Kunst 
in Kopenhagen bevindt. Het derde werk is de door 
Rotterdam verworven studie, een schilderij zonder 
menselijke figuur, waarin het licht ondubbelzinnig 
de hoofdrol speelt. Kijk maar. Op de openstaande 

Stille boodschapper van iets nieuws
Museum Boijmans Van Beuningen introduceert Vilhelm Hammershøi

Het zou grootspraak zijn te beweren dat Museum 
Boijmans Van Beuningen afgelopen maart naar de TEFAF 
ging in de verwachting er een Hammershøi te kopen  
– de eerste voor een openbare Nederlandse collectie. 
Maar toen zich in het openingsuur van de beurs bij 
kunsthandel Daxer & Marschall plotseling de gelegen-
heid voordeed, viel er veel op zijn plaats: deze studie 
aankopen leek een volkomen logische stap.
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deur en tegen de zijkanten van de sponningen in de 
raamkozijnen valt een restje helder daglicht. Door 
het raam en het glas in de deuren stroomt donkerder, 
blauwgrijs licht het vertrek binnen; langs het plafond 
dringt het dieper in de kamer door. Alleen linksonder, 
net buiten beeld, bevindt zich kennelijk iets dat licht 
reflecteert of misschien zelf een lichtbron is.

Hammershøi schilderde geen Frans balkon, meubi-
lair of details, zoals de klink van de deur en het reliëf 
in de sponningen van de kozijnen, dingen die wel te 
zien zijn in het zelfportret van 1911. Hij concentreerde 
zich op de weergave van het wegtrekkende daglicht 

Balkonkamer van Spurveskjul (Mussennest)
Vilhelm Hammershøi (Kopenhagen 1864-1916 Kopenhagen)
1911. Olieverf op doek, 43,2 x 53,3 cm
Bijdrage: € 100.000, waarvan € 30.000 uit het Maljers-de 
Jongh Fonds
MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN, ROTTERDAM

Balkonkamer van Spurveskjul van Vilhelm Hammershøi is aangekocht 
met steun van de Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar 
Maljers-de Jongh Fonds, de BankGiro Loterij en een particulier uit 
Rotterdam. 



en het invallen van de avond. De wand met de 
deurpartij en het raam vormt de grens tussen bin-
nen en buiten, waarbij alleen de deur en het kozijn 
zich scherp aftekenen; de ruimte zelf is slechts vaag 
aangeduid en nauwelijks zichtbaar als kamer; het 
gaat hier eerder om de suggestie van ruimte, de 
notie van een plaats, of zelfs van een sfeer waar  
binnen en buiten langzaam in elkaar vloeien. 

TUSSEN REALITEIT EN ILLUSIE

Met deze studie van Spurveskjul toont 
Hammershøi zijn grote talent om iets dat immateri-
eel en bewegelijk is als het ware vast te grijpen en in 
verf te  consolideren. Door bewegelijk licht weer te 
geven, verbeeldt hij  tegelijk de grens tussen realiteit 
en illusie. Het zou kunnen dat deze waarnemer het 
zich heeft ingebeeld, maar exact op de plek waar 
Hammershøi zichzelf schilderde in het zelfportret, 
hangt een witte waas, een vaag licht, als een aan-
kondiging van een bepaalde energie. Alsof er een 
geestverschijning aanstaande of verdwijnende is. 
Met andere woorden: in deze studie zit de sugges-
tie van iets dat van ‘de andere zijde’ komt. 
Daardoor is het niet louter een studie, maar een 
schilderij met een zweem van melancholie,  mystiek 

Zelfportret in Spurveskjul
Vilhelm Hammershøi
1911. Olieverf op doek,  
126 x 149,5 cm
STATENS MUSEUM FOR  

KUNST, KOPENHAGEN

©SMK Photo 

Interieur met vrouw 
aan het virginaal 
Emanuel de Witte 
ca. 1665-70. Olieverf op  
doek, 77,5 x 104,5 cm
MUSEUM BOIJMANS VAN 

BEUNINGEN

(Bruikleen Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed)

Hammershøi in Rotterdam

Vilhelm Hammershøi maakte 
in 1887 zijn eerste reis naar het 
buitenland met als bestemming 
Nederland en België. Uit  
brieven weten we dat de toen 
23- jarige schilder verschillende 

steden, musea en andere be-
zienswaardigheden bezocht. 
Rotterdam was op deze reis 
alleen een tussenstop op weg 
naar Antwerpen, maar toen hij 
in 1891 op huwelijksreis met 
zijn vrouw Ida naar Nederland 
terugkeerde, stuurden zij op 
18 september vanuit Rotterdam 
een brief aan de moeder van 
de schilder waaruit blijkt dat 
Hammershøi met een ontzet-
tende kiespijn naar de stede-
lijke schilderijenverzameling  
is geweest en dat hij een 
nieuwe camera bij zich had. 
Een idee van wat hij foto- 
grafeerde krijgen we uit  
dezelfde brief: ‘Een paar 
dagen geleden waren we in 
Scheveningen. Ida heeft op 
een ezel gereden en ik foto-
grafeerde ze allebei – als we 
in Parijs zijn zullen we zien of 
er iets van te zien is op de 
plaat.’ De genoemde foto is 
niet bekend, maar in het  
archief van het rijksmuseum 
De Hirschsprung Collectie te 
Kopenhagen zijn twee  
hoogst waarschijnlijk door 
Hammershøi gemaakte foto’s 
van de haven van Rotterdam 
bewaard gebleven.

Schilderijen van Hammershøi 
waren tijdens zijn leven  
meermalen te zien op tentoon-
stellingen in Berlijn en Londen 
en na een aantal verkopen aan 
Duitse kunsthandelaars net na 

de eeuwwisseling kon hij hoge 
prijzen vragen. Hij verkocht 
onder  andere werken aan 
musea in Hamburg en Berlijn.

In de afgelopen twee de-
cennia is zijn reputatie sterk 
gegroeid. De aankoop van 
Museum Boijmans Van 
Beuningen lijkt het begin te 
zijn van een nieuwe kijk op 
het werk van Hammershøi. 
Voor het eerst wordt een 
schilderij uit zijn nalatenschap 
aangekocht door een museum 
buiten Denemarken, een 
schilderij dat weliswaar als 
onvoltooid te boek staat maar 
niettemin zeer krachtig over-
komt en bij uitstek laat zien 
hoe de schilder met verf licht 
modelleerde. Een ongesigneerd 
signature piece. Een betere  
introductie tot het werk van 
Hammershøi voor een Neder-
lands publiek ter viering van 
zijn 150ste geboortedag is niet 
te bedenken. 

Jan Gorm Madse, conservator 

Ribe Kunstmuseum, Denemarken

Vilhelm Hammershøi (?), Gezicht op de 

haven van Rotterdam, foto, ca. 1891  
(De Hirschsprung Collectie, Kopenhagen)
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en ook een zekere dreiging. De open deur functio-
neert als een metafoor voor de sluis tussen ‘das 
Jenseits’, waar de door hem bewonderde schrijver 
Rainer Maria Rilke graag op reflecteerde, en het nu.

Zou het resultaat, een non-figuratief en ten dele 
onbegrensd beschilderd vlak, de schilder zelf  hebben 
verbaasd? Het doek loopt vooruit op veel van wat nog 
komen zou. Dit kunstwerk is meer dan een uitstapje 
binnen het eigen oeuvre, meer dan een fraai bij de 
tijdsgeest (Rilke, Nietzsche, Böcklin, Hodler, Runge) 
aansluitend beeld. Balkonkamer van Spurveskjul plaatst 
zich in een traditie; het is een van de geslaagde pogin-
gen die kunstenaars door de eeuwen heen hebben on-
dernomen om ruimte te definiëren in termen van be-
wegelijk licht en daarbij vallen evenveel connotaties 
te maken naar het heden als het verleden.

We kijken naar achteren en tegelijk naar voren. 
Museum Boijmans Van Beuningen prijst zich 
 gelukkig een kunstmuseum te zijn dat mentaliteiten 
en fasci na ties van kunstenaars door de eeuwen heen 
met elkaar kan verbinden. Een aankoop als deze is 
niet los te denken van de veertig jaar geleden aange-
kochte installatie van Segal, met een gipsen gedaante 
die door een tuindeur naar buiten (of naar binnen?) 
tuurt. Hammershøis studie toont verwantschap met 
de verstilde foto’s van Claerbout in de collectie en 
ook de band met onze installatie van Eliasson, Notion 
Motion uit 2006, die de spiegeling van licht op water 
onderzoekt, lijkt niet te vergezocht. We verheugen 
ons op de confrontatie van deze Hammershøi met  
de architecturale composities van Jan Schoonhoven 
en met de recent verworven installatie van Oscar 



Tuazon. Deze installatie heeft lichtval door een  
open deur, net zoals de studie van Hammershøi, en 
ook bij Tuazon functioneert de deur als een sluis  
tussen daar en hier. 

Een goed kunstwerk kan zijn herkomst niet  
verloochenen en verliest zijn betekenis nooit. Deze 
Hammershøi, zo bescheiden van maat en zo uit-
zonderlijk als hij is, gekocht mede dankzij een gift 
van een Rotterdamse particulier, de Vereniging 

Rembrandt en haar Maljers-de Jongh Fonds en de 
BankGiro Loterij, zou wel eens een van die sleutel-
stukken in de Rotterdamse collectie kunnen worden. 
Een stuk dat vroeger verbindt met nu en dat elke dag 
opnieuw het daglicht in onze zalen zó weet te vangen 
dat het de stille boodschapper wordt van iets nieuwss

Sjarel Ex

Directeur Museum Boijmans Van Beuningen
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Notion Motion 
Olafur Eliasson 
2005. Interactieve  
installatie
MUSEUM BOIJMANS  

VAN BEUNINGEN

(Schenking Han Nefkens 
H+F Mecenaat)

Gesteund vanuit het maLjers-de jonGh fonds

‘Precies de richting waarin ik had gedacht’

Het schilderij van Vilhelm 
Hammershøi kon worden verwor-
ven dankzij een bijdrage uit het 
Maljers-de Jongh Fonds. Dit fonds 
steunt aankopen van kunst uit de 
periode 1850-1920. ‘Ons primaire 
doel was een bijdrage leveren aan 
de Vereniging Rembrandt,’ vertelt 
mevrouw Maljers. ‘Op de tentoon-

stelling 125 grote liefdes in het Van 
Gogh Museum werd onze mening 
bevestigd dat er heel veel goeds 
is gedaan door de Vereniging. Dat 
stemde tot nadenken. We vinden 
het belangrijk dat particulieren 
bijdragen aan het openbaar kunst-
bezit.’ Mevrouw Maljers is blij dat 
het fonds is aangesproken voor een 

werk van Hammershøi. ‘Toen ik 
hoorde van deze aankoop vond ik 
dat heel interessant, dit is precies 
de richting waarin ik had gedacht. 
Wij zijn vaak in Denemarken  
geweest en kenden het werk van 
Hammershøi al. Prachtig schilder-
werk, dat je niet vaak ziet in 
Nederland.’

Foto: Lotte Stekelenburg, R
otterdam
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PROF. DR. H.W. VAN OS

OGENBLIK

Een ‘narrow escape’

Alles zag er bijna zo uit als 
vroeger, toen er nog werd 
gedanst. Knalharde lichten 
stonden rond het dans-
vloertje, waarop ik moest 
optreden. De zaal zat vol met 
vrijwel uitsluitend jeugdig 
ogende belangstellenden. 
Ze waren gekomen om vijf 
praatjes van een kwartier 
aan te horen over de meest 
uiteenlopende onderwer-
pen: van Rembrandt tot Von 
Stuck, van Damien Hirst tot 
Han van Meegeren. Voor en 
na elk nummer viel mij een 
hilarisch applaus ten deel dat 
gepaard ging met geroep en 
gefluit. Ik gun u allen (vooral 
de ouderen) nu en dan zo’n 
stimulerend middel. Heerlijk. 

Alleen dat oogverblindende 
licht was teveel.

Toen het laatste applaus 
na de laatste opname was 
verstorven, kwam Alexander 
de dansvloer op met iets 
vierkants dat heel degelijk 
was ingepakt. Kennelijk een 
cadeau en kennelijk een 
schilderij. Ik verstijfde. Hoe 
kun je in hemelsnaam beden-
ken om een kunstprater een 
kunstwerk te geven. En dan 
nog in publiek! Als dit niet 
een uil naar Athene dragen 
is, dan weet ik het ook niet 
meer. En ik heb al zoveel van 
dit soort uilen in de kelder! 
De kans dat ik zomaar een 
schilderij graag zou willen 
hebben is ongeveer 1 op 500. 
Bovendien zou ik mijn afkeu-
ring niet kunnen verbergen, 
want ik ben ervan overtuigd 
dat veinzen of liegen in geval 
van kunst of religie onder 
alle omstandigheden uit den 
boze is.

Heel langzaam wordt het 
zorgvuldig met veel plakband 
verpakte schilderij bloot-
gelegd. En wat zie ik? Een 
prachtig kunstwerk, dat ik 
meteen zou willen hebben! 
Het is gemaakt door de win-
nares van de Koninklijke Prijs 
voor Vrije Schilderkunst 2013, 
Wieteke Heldens. Zij zit op 
de voorste rij in de zaal met 
rode konen in vrolijke span-

ning het uitpakritueel mee 
te maken. Mijn verstijving 
verdwijnt. Gevoelens van 
ontspanning, opluchting, 
dankbaarheid, enthousiasme 
en nieuwsgierigheid maken 
zich van mij meester. Wat 
een fantastisch cadeau! Een 
schilderij dat je meeneemt in 
geheimzinnige diepten van 
een plat vlak naar licht in de 
verte. Daar moet ik meer van 
weten. Wat een feest.

Op weg naar huis be-
dacht ik: deze column heet 

‘Ogenblik’ en gaat vooral 
over verrast worden door 
kunst. Ik moet erover schrij-
ven in het volgende Bulletin, 
want dit was nu zo’n ver-
rassing, maar één die ik nog 
nooit eerder had meege-
maakts

Als kunstprater kom je op de merkwaardigste plaatsen terecht. 
Zo moest ik onlangs optreden in tv-opnames voor de Universi-
teit van Nederland van Alexander Klöpping. Ze vinden plaats in 
Club Air, voorheen ‘It’, de fameuze discotheek bij het Amster-
damse Rembrandtplein uit de wilde jaren van mijn kinderen.

Foto: A
rjan Bronkhorst

Alexander Klöpping en 
Henk van Os in Club Air

Portrait of the U
Wieteke Heldens
2014. Marker op doek, 60 x 60 cm
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 ‘Een nieuw model met een  
 deftigen franschen naam’
 Expressionistisch naakt van Jan Wiegers voor het Groninger Museum

Zittend naakt
Verso: Portret van Johan van Zweden
Jan Wiegers (Kommerzijl 1893-1959 Amsterdam)
1925. Was/olieverf op linnen, 71 cm x 54,5 cm
Bijdrage: € 65.000, waarvan € 50.000 uit het Fonds voor 
20ste-eeuwse Nederlandse schilderkunst en € 15.000 
uit het Themafonds moderne en hedendaagse kunst
GRONINGER MUSEUM

Zittend naakt door Jan Wiegers is aangekocht met steun van 
de Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar Fonds voor 
20ste-eeuwse Nederlandse schilderkunst en haar Themafonds 
moderne en hedendaagse kunst.

 Dankzij de steun van de Vereniging Rembrandt 
heeft het Groninger Museum een belangrijk 
schilderij van Jan Wiegers kunnen verwerven. 

Zittend naakt uit 1925 is een fraai voorbeeld van de 
expressionistische schilderkunst die gedurende de 
periode 1922-27 hoogtij vierde binnen de Groninger 
Ploeg. Jan Wiegers was in 1918 medeoprichter van 
Kunstkring De Ploeg en ontwikkelde zich tot een van 
Nederlands meest vooraanstaande expressionisten. 
Tijdens een verblijf in het Zwitserse Davos gedurende 
de periode 1920-21 kwam hij in contact met de Duitse 
expressionist Ernst Ludwig Kirchner, waarna ook 
Wiegers’ werk in toenemende mate gekenmerkt werd 
door felle kleuren en een vrije, krachtige behandeling 
van vorm en lijn. Wiegers is met name bekend ge-
worden door zijn portretten en landschappen, maar 
schilderde in de jaren twintig ook expressionistische 
naakten die zonder meer tot zijn beste werken gerekend 
kunnen worden. Naaktschilderijen door leden van 
De Ploeg zijn zeldzaam en ontbreken vrijwel geheel 
in de collectie van het Groninger Museum. Ook om 
die reden is de verwerving van dit werk van Wiegers 
van belang. 

 
ARBEIDERSKIND VAN HET PLATTELAND

Het schilderen en tekenen naar naaktmodel  beleefde 
een opleving in het begin van de jaren twintig bij de 

Ploegkunstenaars van het eerste uur, zoals Jan Wiegers, 
Johan Dijkstra en Jan Altink. In 1923 re sul teerde dit 
zelfs in een tentoonstelling met de titel Naakt. De 
tentoonstelling, die plaatsvond in het ver enigings-
gebouw op nummer 13 van de Lage der A, bevatte 
met name werken op papier en een aantal olieverf-
schilderijen van een vijftal leden van De Ploeg. Over 
Wiegers’ aandeel schreef men in weinig positieve 
bewoordingen, zoals blijkt uit het volgende citaat: 
‘Jan Wiegers zond een aantal olieverven, potlood- en 
kooltekeningen, etsen en litho’s in, die we nu zoo 
langzamerhand wel beginnen te kennen (…) Of hij 
met dit steeds weer hameren op hetzelfde aambeeld 
iets zal bereiken we hopen het! Z’n werklust en ener-
gie verdienen het.’1 Welke naaktmodellen er dan in 
Wiegers’ werken voorkomen is niet bekend.

Meer zicht op de modellenwereld van De Ploeg 
krijgen we als er in 1925 een nieuw model op het toneel 
verschijnt. Het is de Groningse Jantje Bolt, die ook 
wel bekend stond als Jeanne de Blécourt.2 Vanaf halver-
wege de jaren twintig komt zij voor op werken van 
een aantal Ploegleden, want Jantje wordt algauw een 
geliefd model. Hoe zij er uitzag weten we door kun-
stenaar Johan Dijkstra, die haar eens omschreef als: 
‘Een nieuw model met een deftigen franschen naam, 
arbeiderskind van het platteland. Rooie wangen, 
blauwe oogen, zwart haar. Een zuidelijk gedrongen 

Naakten van De Ploeg zijn schaars en ook in de verzame-
ling van het Groninger Museum zijn ze nagenoeg afwezig. 
Jan Wiegers’ Zittend naakt was daarom een zeer welkome 
aanvulling. Dankzij eigentijdse bronnen kan het model 
worden geïdentificeerd als Jantje Bolt, die in de jaren  
twintig voor kunstenaars van De Ploeg poseerde. Een leuke 
bijkomstigheid is dat het Groninger Museum met deze  
aanwinst niet één, maar twee schilderijen van Wiegers in 
huis kreeg: op de achterkant van het doek bevindt zich  
namelijk nog een werk van de kunstenaar, een portret van 
de schilder en beeldhouwer Johan van Zweden.



 ‘Een nieuw model met een  
 deftigen franschen naam’
 Expressionistisch naakt van Jan Wiegers voor het Groninger Museum



figuur.’3 Het is een beschrijving die van toepassing 
is op de vrouw in het juist verworven Zittend naakt. 
Met expressionistisch elan legt Wiegers Jantje haast 
teder vast; met blauwe ogen, rozerode blossen op haar 
wangen en met een groene weerglans op haar zwarte 
haren. Wiegers maakte in deze periode verschillende 
wasverfschilderijen waarin naakten figureren die 
 mogelijk zijn terug te voeren op ditzelfde model. 

Ploeglid Jannes de Vries herinnerde zich de 
model tekenavonden met Jantje Bolt eveneens en 
tekende op: ‘Er was een bekend model, Jeanne de 
Blecourt, een fantasienaam voor het boerenwicht van 
’t Hogeland. Ze kwam en bracht haar ‘galant’ mee, 
een marechaussee in vol uniform.’ Volgens De Vries 
gebood Jantje haar geliefde dan vervolgens: ‘kleed 
je daar maar uit, ik hierachter’, waarna zij volgens de 
overlevering dan een pose voor haar en haar geliefde 
arrangeerde die ze als ‘Venus en Amor’ bestempelde.4 
Een drogenaaldets van Johan Dijkstra illustreert een 
dergelijk tafereel en toont het poedelnaakte paar ten 
voeten uit. Jannes de Vries herinnerde zich overigens 
ook dat het er altijd ‘onberispelijk’ aan toe ging op 
deze modeltekenavonden van De Ploeg, ‘hoewel er 
met bijzondere gebeurtenissen veel gelachen werd’. 
Bij De Ploeg, zo lijkt De Vries te willen benadrukken, 
vonden natuurlijk geen orgiën plaats. 

PAAR IN BEELD

Sterke overeenkomsten met de ets van Dijkstra komen 
aan het licht in een veel vrijmoediger schilderij van 
Jan Wiegers, Twee naakten in landschap uit ca. 1925. 
Van dit werk, dat hoogstwaarschijnlijk verloren is 
 gegaan (of – en dat is ook niet ongebruikelijk – nu 

nog schuil gaat onder een ander werk van Wiegers), is 
alleen een zwart-witfoto overgeleverd.5 Het schilderij 
toont een ongeklede man en vrouw in de vrije natuur. 
De vrouw vertoont een opvallende gelijkenis met die in 
Wiegers’ Zittende naakt. Kan dit Jantje Bolt zijn? Dan is 
de manspersoon aan haar linkerzijde ongetwijfeld de 
‘galant’ die eerder al ter sprake kwam. 

Opvallend is ook de omgeving waarin het paar is 
 geplaatst. Het werk herinnert enigszins aan Wiegers’ 
Zwitserse landschappen, maar eveneens aan schilde-
rijen waarin zijn vriend en collega Kirchner zijn naakt-
modellen situeerde. Ook voor Kirchner was het naakt 
in het landschap een belangrijk motief en Wiegers 
kan dergelijke composities gezien hebben in de tijd 
dat hij in Zwitserland verbleef. Bekend is in ieder 
geval dat hij een doek van Kirchner in zijn bezit had, 
namelijk Drei Akte im Walde (Drie naakten in het bos) 
uit 1908, een schilderij dat stilistisch en inhoudelijk 
overeenkomsten vertoont met Wiegers’ Twee naakten 
in landschap. Wanneer de kunstenaar dit werk van 
Kirchner kocht of kreeg, is niet bekend. Uiteindelijk 
deed hij het in 1948 van de hand en werd Drei Akte im 
Walde voor 1800 gulden verkocht aan het Stedelijk 
Museum in Amsterdam.6

JANTJE BOLT ALS MUZE

Al in 1957 verwierf het Groninger Museum een be-
langrijk schilderij dat enig licht werpt op de traditie 
van het schilderen van naakten binnen De Ploeg. Het 
betreft het meesterlijke portret dat Johan Dijkstra in 
1927 schilderde van Jan Wiegers, als primus inter pares 
van De Ploeg. Dit intrigerende werk toont Wiegers 
terwijl hij bezig is met het schilderen van een ‘duel-
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Naakt paar (Jantje Bolt 
en haar ‘galant’) 
Johan Dijkstra
ca. 1925. Drogenaaldets, 
30 cm x 21 cm 
STICHTING JOHAN DIJKSTRA, 

GRONINGEN

Twee naakten in landschap
Jan Wiegers
ca. 1925. Was/olieverf op 
doek, afmetingen onbekend
(Verblijfplaats onbekend, 
verloren gegaan?)

Portret van Jan Wiegers
Johan Dijkstra 
1927. Was/olieverf op doek, 
75 cm x 100 cm
GRONINGER MUSEUM



 

portret’ van Dijkstra, links in beeld gebracht. Achter 
Wiegers staat een naaktschilderij opgesteld in zijn 
atelier. Het staande vrouwelijke naakt, op de rug 
gezien, is identiek aan de vrouw in Twee naakten in 
landschap, dat naar alle waarschijnlijkheid verloren is 
gegaan,7 en dus aan het werk waarop mogelijk Jantje 
Bolt en haar galant zijn afgebeeld. Op het  schilderij 
van Dijkstra is Jantjes marechaussee weliswaar ver-
huld in blauw, maar voor de oplettende kijker is 
hij nog waarneembaar. Dijkstra legt hierdoor ook 
compositorisch de nadruk op de vrouw; in zekere 
zin is zij letterlijk het middelpunt van het schilderij. 
De naakte vrouw als inspiratiebron is een belangrijk 
motief  binnen de expressionistische schilderkunst, 
ook voor de leden van De Ploeg, en Jantje Bolt 
was vast en zeker hun favoriete muze. Het recent 
verworven Zittend naakt is te zien in de permanente 
Ploegopstelling in het Groninger Museums 

Mariëtta Jansen

Conservator De Ploeg en kunst van de 20ste eeuw

Met dank aan Anneke de Vries
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Drei Akte im Walde 
(Drie naakten in het bos) 
Ernst Ludwig Kirchner
1908. Olieverf op doek,  
76 cm x 100 cm 
STEDELIJK MUSEUM, AMSTERDAM

De permanente Ploegopstelling 
in het Groninger Museum  
met links Zittend naakt van  
Jan Wiegers 

Eén doek, twee schilderijen

Op de achterzijde van Zittend naakt schilderde 
Wiegers een portret van  Ploeglid Johan van 
Zweden (1896-1975). Tijdens de hoogtijdagen 
van het Groninger expressionisme ontstonden er 
binnen De Ploeg bijzondere por  tretten. Naast de 
zogenaamde duel portretten, waarbij de kunste-
naars elkaar over en weer schilderden, omvat de 
collectie De Ploeg van het Groninger Museum ook 
opzichzelfstaande por tretten van diverse leden. 
Wiegers’ portret van Johan van Zweden is daar 
een voorbeeld van. In 1924 schilderde Jan Altink 
eveneens een portret van Johan van Zweden, die 
vanwege zijn Aziatische trekken ook wel bekend 
stond als ‘Shanghai-Bobby’.

Foto: M
arten de Leeuw



 De lichtbak met kleurentransparantie Mees, After  
 Evening Dip, New Year’s Day, 2002 is kenmer-
kend voor McQueens benadering: hij vangt 

een betekenisvol moment – een ogenblik dat een  
suggestie biedt over wat er net is gebeurd en hint naar 
een diepere inhoud. Een bibberende jongen staat 
kwetsbaar met een handdoek om zich heen geslagen 
op het strand, nadat hij zoals de titel leert net de 
Nieuwjaarsduik van 2002 heeft genomen. Het is het 
eerste nieuwe jaar na de onomkeerbare gebeurtenissen 
van 9/11 in 2001. 

De foto is tegelijkertijd alledaags en monumentaal. 
Het stilstaande beeld van de koukleumende Mees 
krijgt in de lichtbak de uitstraling van een filmprojectie 
en de suggestie van beweging en tijdsverloop. Het is 
alsof de golven van de zee zich verplaatsen. McQueen 
werd kennelijk net als wij nu geraakt door de kwets-
baarheid van de jongen, een metafoor voor de toe-
komst die op dat moment zeer onzeker is. Een rake, 
bijna terloopse opname die persoonlijke warmte en 
intimiteit suggereert. Maar de bijna abstracte verde-
ling in horizontale kleurvlakken met de dramatische, 
schuin-aflopende horizon doet denken aan de traditie 
van de voorname landschapsschilderkunst. Het over-
weldigende landschap op de foto, met woelige zee en 
kleurrijke zonsondergang, verwijst naar de sublieme 
19de-eeuwse schilderijen uit de Romantiek – eveneens 
beelden vol van op handen zijnde veranderingen.

Mede dankzij de genereuze bijdrage van de Vereniging 
Rembrandt was het Stedelijk Museum Amsterdam in 
de gelegenheid om twee werken van de Britse kunste-
naar en filmregisseur Steve McQueen aan te kopen, 
waaronder deze lichtbak. En dat is eigenlijk helemaal 
niet zo vanzelfsprekend. Er is een grote belangstel-
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Steve McQueen  
en de kracht  van het beeld
 Stedelijk Museum verwerft twee werken van Britse kunstenaar en filmregisseur

Steve McQueen is een internationaal gelauwerd
kunstenaar en filmregisseur met de belangrijkste prijzen 
in beide disciplines op zijn palmares. Hij won als enige 
zowel de voornaamste Oscar voor Beste film – dit 
jaar met 12 Years a Slave, eerder werd Hunger uit 2008 al 
onderscheiden tijdens het filmfestival Cannes – en de 
prestigieuze Turner Prize in 1999. Musea staan in de 
rij om iets van hem te kunnen kopen. Het Stedelijk 
Museum slaagde erin maar liefst twee van zijn werken 
aan de collectie toe te voegen.

Mees, After Evening Dip, New Year’s Day, 2002 
Steve McQueen (Londen 1969)
2005. Lichtbak met kleurentransparantie, 94,8 x 136 cm

Running Thunder
Steve McQueen (Londen 1969)
2007. 16 mm kleurenfilm

Bijdrage: € 62.250 uit het Titus Fonds 
STEDELIJK MUSEUM, AMSTERDAM

Mees, After Evening Dip, New Year’s Day, 2002 en Running Thunder 
zijn verworven met steun van de Vereniging Rembrandt, mede 
dankzij haar Titus Fonds.

Foto: Ernst van D
eursen



ling van verzamelaars en musea voor het werk van 
deze in Amsterdam wonende kunstenaar, al helemaal 
na het winnen van de belangrijke Oscars voor zijn 
speelfilm 12 Years a Slave (2013). Hij kiest dan ook zelf 
aan wie hij zijn werk, dat in beperkte oplage verschijnt, 
verkoopt. Het museum koestert een vruchtbare  
relatie met McQueen. Zijn grootschalige project  
Blues Before Sunrise werd in 2012 door het Stedelijk 
Museum gerealiseerd in het Vondelpark. Na intensief 
overleg met McQueen is er voor Mees, After Evening 
Dip, New Year’s Day, 2002 (2005) en Running Thunder 
(2007) gekozen, de laatste aankopen geïnitieerd 
onder het directoraat van Ann Goldstein. 

Maar de schaarste van werk van Steve McQueen is 
mede ook inhoudelijk gemotiveerd. In zekere zin keert 
zijn werk dat gemaakt wordt voor het beeldende 
kunstcircuit zich tegen de eindeloze beschikbaarheid 
van beelden in onze maatschappij. Zijn film-, video- 
en dia-installaties kenmerken zich door de verbijzon-
dering – in grote eenvoud – van de publieke ervaring 

van het (bewegende) beeld. Middelen die hij hiervoor 
inzet zijn de herhaling, de vertraging of zelfs stilstand 
van het filmische of documentaire beeld. McQueen 
lijkt ons, in een wereld waarin het bewegende beeld 
in velerlei gedaantes oprukt en ons omringt, weer  
vol verwondering te kunnen laten kijken naar een 
eenvoudig bewegend beeld.

De nieuwe aanwinsten kunnen worden beschouwd 
als toevoeging op het reeds in de collectie aanwezige 
7th November uit 2001. Ze vormen hiermee een span-
nend drieluik dat op een fijnzinnige wijze de kracht 
van het beeld onderzoekt, in (de afwezigheid van)  
beweging, de suspense van de uitsnede in blik en tijd 
waarmee een suggestie van het filmische verhaal in een 
juist niet bewegend beeld wordt gezocht. De werke-
lijkheid wordt vanuit een sociaal maatschappelijke 
betrokkenheid ontleed doordat veelal in metaforische 
zin wordt verwezen naar de huidige samenleving.  
Als je daarbij de andere werken in (semi)publieke  
collecties optelt, dan is er inmiddels een prachtig 
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Mees, After Evening Dip,
New Year’s Day, 2002 
Steve McQueen 
2005. Lichtbak met kleuren-
transparantie, 94,8 x 136 cm
STEDELIJK MUSEUM, 

AMSTERDAM

Een impressie van Blues 

Before Sunrise, een  
project van Steve McQueen 
dat het Stedelijk Museum in  
2012 in het Amsterdamse 
Vondelpark realiseerde.

Foto: Ernst van D
eursen



cluster van deze belangrijke kunstenaar in de 
Collectie Nederland vertegenwoordigd: het vroege 
werk Five Easy Pieces (1995) in het Van Abbemuseum 
in Eindhoven, waarin McQueens gebruik van  
cinematografische conventies – of het juist breken 
daarmee – ook duidelijk naar voren komt, en  
de twee werken met een sterke documentaire  
benadering in de collectie van Museum De Pont: 
Gravesend en Unexploded (beide 2007). 

OMKERING

Het tweede werk dat werd aangekocht, Running 
Thunder, is een 16 mm kleurenfilm van een kleine 
twaalf minuten zonder geluid, constant draaiend 
in een loop. Belangrijk bij McQueens filminstal-
laties is het precieze van de presentatie: de juiste 
maten van de ruimte, het doek en de mate van 
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Gesteund vanuit het titus fonds

‘Indringend, veelzijdig en verwarrend werk’

De Titus Cirkel heeft ervoor gekozen 
zijn naam te verbinden aan de aan-
koop van het Stedelijk Museum. Wat 
gaf bij deze aanvraag de doorslag? 
‘Het zijn indringende werken,’ zegt 
Marjolein Warburg, die als lid van de 
aankoopcommissie meebeslist over 
ondersteuning vanuit het Titus Fonds. 
‘Steve McQueen is een zeer kritische 
kunstenaar, die niet heel makkelijk 
voor de verkoop produceert.  
Zijn werk is schaars. Hij woont in 
Nederland, maar is ook internationaal 

van belang.’ Vooral Running Thunder 
maakte vanwege de complexe emoties 
die het opriep diepe indruk op de 
leden van de aankoopcommissie:  
‘Dit is een werk dat hard binnenkomt. 
Heel indringend, veelzijdig, verwar-
rend, een beetje onheilspellend en 
ook wel lieflijk.’ Met oog op de  
opbouw van de collectie van het 
Stedelijk Museum werd besloten bij 
te dragen aan de aankoop van zowel 
Running Thunder als Mees, Evening 
Dip, New Year’s Day (2002).



39  VERENIGING REMBRANDT  NAJAAR 2014

verduistering. Niets wordt aan het toeval overgelaten  
als het gaat om hoe het werk te zien zal zijn. In eerste  
instantie ziet de kijker een paard in een weiland lig-
gen, het shot is statisch. De camera staat heel dicht op 
het onderwerp. Het gras rondom het paard beweegt 
langzaam in de wind en een vlieg cirkelt om het dier 
heen, op een gegeven moment gaat het op de oogbal 
van het paard zitten. Het paard knippert niet en in-
eens valt het op dat het dier helemaal niet beweegt. 
Zijn staart ligt stil. Het dier is dood en blijkbaar al 
een tijdje. 

De titel van het werk, Running Thunder, lijkt mis-
leidend. Het roept immers associaties op met een  
heroïsch racepaard, snel en krachtig. Maar er treedt 
ook een andere omkering op. Het medium van film  
– zichtbaar aanwezig doordat het beeld geschoten 
werd op 16 mm – heeft als kenmerkende eigenschap 
het vermogen om beweging en tijdsverloop vast te  
leggen. Maar dit statische shot van een bewegingloos  
lichaam gaat daar lijnrecht tegenin. De associaties  
buitelen over elkaar heen. Want herinnert het ook niet 
aan de vroege experimenten met fotografie uit de late 
19de eeuw? Edward Muybridge onderzocht de bewegin-
gen van het paard en toonde aan dat het in galop soms 
lijkt te vliegen, helemaal los gekomen van de grond. 
Daarentegen toont Steve McQueen het paard in 

Running Thunder bewegingsloos liggend op de aarde 
Waar Muybridge nog de vooruitgang vol enthousi-
asme omarmde en deelde, biedt McQueen ons juist 
vertraging en introspecties 

Bart Rutten

Conservator collectie Beeldende Kunst

Kunstvragen 

Myriam Bruijne (24)
Student kunstgeschiedenis Vrije Universiteit van Amsterdam,  
lid van de Vereniging Rembrandt sinds juni 2014

Wat is uw eerste kennismaking met kunst?
‘Dat moment kan ik niet precies aangeven, 
want ik heb kunst met de paplepel 
ingegoten gekregen. Van kinds af aan ben  
ik meegesleept naar musea, galeries, 
monumenten en voorstellingen. Een van  
de vroegste herinneringen aan zo’n 
museumbezoek is de pindakaasvloer van 
Wim T. Schippers die in het Centraal 
Museum te zien was, maar dat kwam vooral 
omdat die zo sterk rook!’
 
Herinnert u zich nog uw  
eerste kunstreproductie?
‘Ja, toen ik een jaar of acht was, wilde ik graag een schilderij 
hebben, net als mijn ouders. Daarom vroeg ik er één voor mijn 
verjaardag. Ik kreeg toen een reproductie van De slaapkamer  
van Vincent van Gogh en die heeft jaren op mijn slaapkamer 
gehangen.’

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Die heeft nog niet plaatsgevonden. Maar voordat ik 
kunstgeschiedenis studeerde, heb ik een docentenopleiding aan 
de kunstacademie in Maastricht gevolgd, en in die tijd ruilden 
we onderling wel eens kunst van onszelf.’

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Ik neig vooral naar moderne kunst, van het interbellum en 
daarna, en ga altijd graag naar het Boijmans of naar het Stedelijk 
in Amsterdam. Als derde wil ik het SieboldHuis in Leiden 
noemen. Dat heeft altijd mooie wisselende tentoonstellingen 
over Japan, de ene keer over fotografie, de andere keer over 
prenten of gebruiksvoorwerpen.’

Welke tentoonstelling heeft ooit indruk op u gemaakt?
‘In 2007 was er een tentoonstelling over Jean Tinguely in de 
Kunsthal, Alles beweegt. Fantastisch vond ik die. Je moet zijn 
werk in het echt zien en ervaren, niet in een boek. Dat geldt  
ook voor de door Sol LeWitt beschilderde koepel in het 
Bonnefantenmuseum in Maastricht, een prachtig werk dat je  
ter plekke moet ervaren.’
 
Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen steunen?
‘Dat vind ik een erg moeilijke vraag, waar ik niet direct een 
antwoord op heb. Ik vind het vanuit mijn docentenachtergrond 
wel belangrijk dat er, zeker nu er zoveel gekort wordt op 
subsidies, ook geïnvesteerd wordt in educatie, zodat middelbare 
scholieren en jonge mensen kunnen kennismaken met cultuur.’

INTERVIEW

Running Thunder
Steve McQueen 
2007. 16 mm kleurenfilm
STEDELIJK MUSEUM, 

AMSTERDAM

Foto’s van Edward 
Muybridge, die in 
1878 bewegingen 
van een paard in 
galop onderzocht
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De toenmalige minister van Financiën, 
mr. Willem Treub, nam in het najaar 
van 1915 het initiatief voor een 

aantal wijzigingen in de wet op 
vermogensbelasting. Eén daarvan 
ging over het belasten van kunst 
in particulier bezit. Particulieren 
met schilderijen en/of andere 
kunstvoorwerpen in huis, of dat nu 
om verzamelingen ging of om oud 
familiebezit, zouden voortaan elk 
jaar 3% van de waarde van die kunst 
aan belasting moeten betalen. 

De Vereniging Rembrandt kwam 
in actie tegen dit voorstel, dat voor 
niet weinigen gedwongen verkoop 
zou betekenen. Hendrik Teding van 

Berkhout, secretaris van de 
Vereniging, kaartte de kwestie aan 
bij het Bestuur. ‘Naar de overtuiging 
van den heer Voûte en van onder-
geteekende zal dit deel van de wet 
zeer nadeelig werken op het 
particulier kunstbezit in ons land,  
op de ontwikkeling van den kunstzin 
zoowel als van de kunst in Nederland 
in ’t algemeen en op het welzijn  
der Kunstenaars in het bijzonder,’ 
schreef hij op 17 december 1915.  
‘Het zal een zeer krachtige rem zijn 
op het verzamelen, het zal velen  
zelfs doen besluiten, hun kunstbezit 
geheel of ten deele te verkopen  
en er zal veel werk naar het 
buitenland gaan.’ 

In januari 1916 stonden de kranten 
vol van deze nieuwe wet, die algauw 
‘de schilderijen-belasting’ werd 
gedoopt. Naast de Vereniging 
Rembrandt tekenden diverse andere 
organisaties en belangenverenigingen 
bezwaar aan en Abraham Bredius  
– bestuurslid van de Vereniging 
Rembrandt en oud-directeur van  
het Mauritshuis – dreigde zijn 
schilderijenverzameling zelfs naar het 
buitenland te verhuizen. ‘Kunst is 
geen luxe maar een levensbehoefte 
en een veredeling van den mensch’, 
schreef hij in een ingezonden brief 
aan de Nieuwe Rotterdamsche 
Courant op 24 januari 1916.

Ook in de Tweede Kamer 
stuitte het wetsontwerp op 
weerstand, waarbij naast principiële 
bedenkingen ook praktische 
belemmeringen werden genoemd. 
Hoewel minister Treub de bezwaren 
allemaal ‘zeer overdreven’ vond, 
realiseerde hij zich dat er geen 
steun was voor zijn voorstel. Het 
eindresultaat was dat ‘voorwerpen 
van kunst en wetenschap’ 
werden vrijgesteld van de 
vermogensbelasting.

In het laatste nummer van het Bulletin hebt 
u kunnen lezen over de bemoeienissen van 
de Vereniging Rembrandt met de totstand-
koming van de nieuwe Erfgoedwet. Voor de 
Vereniging was belangenbehartiging al vanaf 
het begin een belangrijke pijler. Zo kwam  
zij een kleine 100 jaar geleden in actie toen 
een wet dreigde te worden aangenomen  
die particulier kunstbezit belastbaar stelde.

De ‘schilderijen-belasting’  
van 1915 

‘Het zal een  
zeer krachtige 
rem zijn op het 
verzamelen, het 
zal velen zelfs 
doen besluiten, 
hun kunstbezit 
geheel of ten 
deele te verkopen 
en er zal veel 
werk naar het 
buitenland gaan’ 

Hendrik Teding  
van Berkhout

Brief van secretaris 
Hendrik Teding van 
Berkhout aan het 
Bestuur van de 
Vereniging Rembrandt, 
17 december 1915

UIT HET ARCHIEF VAN DE VERENIGING REMBRANDT
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NIEUW FONDS OP NAAM

Het Mevrouw M. Boersma Fonds
‘Misschien is één penseelstreekje van mij,’ zei Rie Boersma wel eens als ze in 
een museum voor een schilderij stond. Ze wist precies aan welke aankopen 
zij als trouw lid van de Vereniging Rembrandt had bijgedragen. Deze zomer 
overleed zij op 94-jarige leeftijd. Een substantieel deel van haar nalatenschap 
bestemde zij voor een Fonds op Naam bij de Vereniging Rembrandt.

Rie Boersma was een kunstliefhebster 
in hart en nieren, vertelt haar buur-
man René Roosjen, die haar geregeld 
begeleidde naar tentoonstellingen. 
‘Ze reisde de hele wereld rond met 
culturele reizen en heeft cursussen en 
rondleidingen gevolgd. Eerst met haar 
vriendin, met wie ze vooral oude kunst 
bekeek. Toen die overleed is zij zich 
op de moderne kunst gaan richten, 
want daar lag haar hart. Haar grote 
passie was Picasso, maar ze hield ook 
van Cobra en was zeer geïnteresseerd 
in het werk van Marlene Dumas.’ 

Rie Boersma was al heel lang lid 
van de Vereniging Rembrandt, las het 

Bulletin van voor naar achter en wist 
ook precies welke werken er waren 
gesteund. Dat zij een nalatenschap 
aan de Vereniging in haar testament 
zou opnemen, stond al vroeg vast. 
Enkele jaren geleden, toen haar  
gezondheid achteruit ging, werd in 
overleg besloten dat in de vorm van 
een Fonds op Naam te doen. Dit 
fonds is bedoeld om aankopen op 
het gebied van de moderne schilder-
kunst te realiseren. Zo blijft de naam 
en de kunstliefde van Rie Boersma  
– die tot drie maanden voor haar 
overlijden musea bleef bezoeken –  
in herinnering.

Voor de leden...

Drie kleinkinderen in één keer lid
De Vereniging Rembrandt biedt de mogelijk- 
heid om kinderen en jongeren een ‘Jongmaat’ 
lidmaatschap te geven. Frits en Anita 
Gompen maakten daar gebruik van en 
deden hun drie nog piepjonge kleinkinderen 
– de jongste is slechts een paar weken oud – 
lidmaatschappen cadeau waarmee zij tot 
hun 35ste levensjaar aangesloten blijven  
bij de Vereniging.

‘We hebben onze kleinkinderen om een aantal 
redenen lid gemaakt van de Vereniging 
Rembrandt,’ vertelt Frits Gompen. ‘In de  
eerste plaats denk ik dat kunst en cultuur van 
groot belang zijn in het leven en in de maat-
schappij. Kunst is een bindmiddel. In de 
tweede plaats vind ik vrienden en verenigingen 
ontzettend belangrijk.’ 
Zelf hebben Frits Gompen en zijn echtgenote 

de liefde voor kunst van huis uit meegekregen. 
‘Het hoort er vanzelfsprekend bij, we kunnen 
ons niet voorstellen dat we nooit naar een 
museum of concert zouden gaan. De kleine 
groep die zo bevoorrecht is om dit van jongs 
af aan meegekregen te hebben, heeft de 
plicht om dit voor een bredere groep toegan-
kelijk te maken. Het ‘Jongmaat’ lidmaatschap 
van de Vereniging Rembrandt verbindt de 

volgende generatie met kunst en cultuur, dat 
spreekt mij aan.’

De prille Rembrandtleden zijn alle drie nog 
onder de vier jaar en hebben nog nooit met 
hun grootouders een museum bezocht, maar 
dat gaat zeker binnenkort gebeuren. ‘En dat 
cadeaulidmaatschap blijft ook als ik hier niet 
meer rondloop, dus misschien denken ze later 
nog eens aan me als ze in een museum zijn.’

Moderne kunst was favoriet bij Rie Boersma

Tropenm
useum

. Foto: Ivar Pel

NIEUWS VAN DE VERENIGING
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Voor de leden...

NIEUWS VAN DE VERENIGING

Uw stem is goud waard! 
Dankzij uw stem heeft de Vereniging Rembrandt de NRC Charity 
Award Publieksprijs 2014 gewonnen. De prijs is een advertentie 
van 2 pagina’s groot ter waarde van € 75.000 in NRC Handelsblad. 
De advertentie verschijnt op vrijdag 28 november in de krant. 

De Vereniging Rembrandt bedankt Erik Kessels (KesselsKramer en lid 
Raad van Adviseurs van de Vereniging Rembrandt) voor het concept 
en Laurence Aëgerter voor de fotografie. In het bijzonder bedankt  
zij haar leden, kunstliefhebbers en de musea die hun stem uitbrachten 
op de campagne. Binnen de categorie Maatschappij en Welzijn, 
waarin meer dan 130 goededoelenorganisaties deelnamen, kreeg de 
campagne van de Vereniging Rembrandt van het publiek de meeste 
stemmen.

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

Caius Cirkel kiest voor de Heilige Petrus
Op 18 oktober 2014 vond het jaardiner van de 
Caius Cirkel plaats in het Gemeentemuseum Den 
Haag. Tijdens dit diner kozen de leden ervoor de 
naam van de Cirkel te verbinden aan het middel-
eeuwse beeld van de Heilige Petrus, aangekocht 
door het Catharijneconvent in Utrecht. 

Drie werken die eerder door middel van een online 
stemming als favoriet van de leden waren aange-
merkt, werden aangeprezen door de betreffende 
musea. Na de bevlogen pitches van de conservatoren 

Mattie Boom (Rijksmuseum), Micha Leeflang 
(Museum Catharijneconvent) en relatiemanager 
Anna Kesler (Museum Boijmans Van Beuningen) 
besloten de leden dat hun bijdrage naar de aan-
koop van de Heilige Petrus van Claux de Werve 
gaat (zie pp. 18-19). Daarmee is ook het thema van 
de activiteiten voor het jaar 2015 van de Cirkel  
vastgelegd: (Middeleeuwse) beeldhouwkunst. 
Tijdens het jaardiner werden 14 nieuwe Caiusleden 
welkom geheten en daarmee begint de Cirkel het 
jaar 2015 met 95 leden.  
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Portret van 
Marie Jeanne 
Puissant

‘Alexander Roslin. 
Macht, aanzien, 
rijkdom. De 
heersende klasse 
voor de koppen gingen rollen,’ twitterde Rijksmuseum 
Twenthe om bekendheid te geven aan zijn tentoonstelling over 
de 18de-eeuwse Franse portrettist Alexander Roslin. Het 
museum schetst een beeld van de kunstenaar en zijn milieu: 
‘Een tijdsbeeld van rijkdom, macht en aanzien voordat de 
Franse Revolutie hier een einde aan maakte. Roslin en zijn 
tijdgenoten wisten niet dat het zwaard van Damocles boven 
hun gepoederde nekken hing, maar wij weten dat wel. Met 
de kennis die we nu hebben, zien we de portretten van de 
Europese vorstenhuizen in een nieuw licht.’ De aanleiding 
voor deze tentoonstelling was het paar portretten dat het 
museum in 2008 met steun van de Vereniging Rembrandt 
kocht. Te zien tot en met 12 april 2015. 

Ultimate 
Painting No. 39

Liefhebbers 
van naoorlogse 
Amerikaanse 
kunst komen deze 
winter goed aan 
hun trekken. Het 
Gemeentemuseum 
in Den Haag toont 
een groot overzicht 
van het werk van Mark Rothko en Museum Kröller-Müller 
wijdt een expositie aan Amerikaanse kunst van de avant-garde 
uit de jaren zestig. In deze periode werd de toon aangegeven 
door minimal art en conceptual art, stromingen waarin idee en 
betekenis belangrijker waren dan de materiële vorm van een 
kunstwerk. In de tentoonstelling in Otterlo, Sufficient Force, 
is werk te zien van kunstenaars als Donald Judd, Carl Andre, 
Dan Flavin, Sol LeWitt en Richard Serra. Ook Ad Reinhardts 
Ultimate Painting No. 39 een doek dat vier jaar geleden  
dankzij een bijdrage van de Vereniging Rembrandt (met steun 
uit het Titus Fonds), kon worden verworven, ontbreekt niet. 
Nog tot en met 22 maart 2015.

GESTEUNDE WERKEN UITGELICHT

In 2015 siert Pieter Gallis  
uw Rembrandtkaart

Welke aankoop uit 2013 wilt u zien op de Rembrandtkaart van 
2015? De afgelopen weken hebt u uw voorkeur kunnen uitspreken 
via onze website. Al snel werd duidelijk dat Festoen met bloemen 
en fruit van Pieter Gallis, aangekocht door het Westfries Museum 
met steun van de Vereniging Rembrandt en haar BankGiroLoterij 
Aankoopfonds, de grote favoriet is van de leden. 

In totaal zijn meer dan 2000 stemmen uitgebracht. Het festoen van 
Pieter Gallis won met 280 stemmen verschil. Leden van de Vereniging 
kozen voor dit werk omdat:
‘Dit bloemstilleven een prachtige compositie vertoont met een  

intense kleurstelling. Zeer goed te gebruiken voor de kaart!’
‘Het een vreugde voor het oog is, telkens als ik de  

Rembrandtkaart gebruik’
‘Ik van dit soort kleurrijke stillevens altijd intens geniet’

VERENIGING 

REMBRANDT

ALS JE OM

KUNST GEEFT 

Festoen met bloemen en fruit

Pieter Gallis. Aanwinst voor het Westfries museum, Hoorn

NB. Uw persoonlijke
Rembrandtkaart wordt u 
in december, na ontvangst 
van de door u verschuldigde 
contributie, toegestuurd. 

Previewweek Philipsvleugel 
Rijksmuseum drukbezocht
Van zaterdag 25 tot en met vrijdag 31 oktober konden de leden 
van de Vereniging Rembrandt op vertoon van hun Rembrandt-
kaart de fototentoonstelling Modern Times. Fotografie in de 20ste 
eeuw nog voor de officiële opening bezoeken. Ruim 1000 leden 
genoten van deze exclusieve ontvangstweek.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest het museum gedurende 
deze previewweek te bezoeken: de tentoonstelling is te zien tot en 
met 11 januari 2015. Naast de recent door de Vereniging gesteunde 
foto Church Door, Hornitos (1940) van Edward Weston, maken ook 
Sanne Sannes’ met steun van de Vereniging Rembrandt en haar Titus 
Fonds aangekochte dummy voor Dagboek van een erotomaan en  
andere foto’s (ca. 1960-67) en het in 2010 gesteunde Gezicht vanaf de 
Pont Transbordeur, Marseille (1929) van László Moholy-Nagy deel uit 
van de tentoonstelling.
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Voor de leden...

NIEUWS VAN DE VERENIGING

600 Rembrandtleden te gast in het Mauritshuis

Een overweldigend aantal inschrijvingen 
ontving de Vereniging voor de najaars-
ontvangst in het Mauritshuis op 11 oktober.

Bij entree kregen de leden een overzicht  
van de zalen waarin Clara Peeters’ Stilleven, 
Frans Hals’ Lachende jongen en andere  
door de Vereniging Rembrandt gesteunde 
schilderijen te zien zijn. In diverse zalen 

gaven conservatoren uitleg bij de kunst- 
werken. Heel veel dank aan het Mauritshuis, 
dat er alles aan gedaan heeft deze avond tot 
een succes te maken.  
— Mieke en Frank Godschalk (via e-mail): 
‘Hierbij willen wij u bedanken voor de mooie 
avond in het Mauritshuis. Het was een feest 
om in dit prachtige museum te zijn.  
Mijn man en ik hebben ervan genoten.’

KOG-Vereniging 
Rembrandt Cirkel naar 
Heiloo en Alkmaar

Zondag 2 november waren de leden van 
de KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel uit-
genodigd voor een ontvangst rondom het 
zogenaamde ‘Lutherse kastje’. Dit meubel 
is recent aangekocht door Stedelijk 
Museum Alkmaar, mede met steun van de 
Vereniging Rembrandt en haar BankGiro 
Loterij Aankoopfonds.

De ontvangst startte met een bezoek aan 
Huis Nijenburg in Heiloo, het oorspronke-
lijke thuis van het Lutherse kastje. Onder 
begeleiding van Lidewij de Koekkoek en 
Christi Klinkert, respectievelijk directeur en 
conservator van Stedelijk Museum Alkmaar, 
kregen de Cirkelleden samen met de broers 
Hugo en Johan Snethlage, de laatste bewo-
ners van het huis, een rondleiding door de 
verschillende kamers. Met deze indruk vers 
in het geheugen brachten de leden een be-
zoek aan Stedelijk Museum Alkmaar, waar 
het Lutherse kastje is tentoongesteld. 

Bertus Bakker

MUSEUM
ELK zijnMUSEUM

ELK zijnIn 1957 startte de cursus Openbaar Kunstbezit, 
een radioprogramma met als doel de esthetische 
vorming van het Nederlandse volk. In wekelijkse 
uitzendingen van 10 minuten besprak een 
deskundige een kunstwerk, waarvan de abonnee 
een kleurenreproductie had ontvangen. Met meer 
dan 100.000 intekenaars waren de uitzendingen een 
ongekend succes. 
Vanaf 1963 verscheen Openbaar Kunstbezit ook op 
de televisie, als een concurrent van het programma 
Kunstgrepen van Pierre Janssen. In de jaren zeventig 
keerde het tij; verschillende pogingen tot verbreding 
van het werkveld mislukten, tot de stichting eind 
1988 werd opgeheven.
Als de eerste multimediale vorm van populaire 
kunstbeschouwing maakt Openbaar Kunstbezit 
onmiskenbaar deel uit van ons collectief geheugen. 
Elk zijn museum behandelt de opkomst en ondergang 
van dit pioniersproject uit de Nederlandse cultuur-, 
kunst- en mediageschiedenis.

Bertus Bakker (1947), natuurkundige en cultuur-
historicus, promoveerde in 2013 op de geschiedenis 
van de stichting Openbaar Kunstbezit.

 
 

 
 

Boek Elk zijn museum 
Veel leden van de Vereniging Rembrandt zullen  
zich nog de de radio- en televisiecursus Openbaar 
Kunstbezit herinneren. 

Dit programma ging in 1957 van start en is jarenlang 
met succes uitgezonden. Enkele maanden geleden 
verscheen Elk zijn museum, de handelseditie van een 
proefschrift van Bertus Bakker over dit fenomeen. Het 
544 pagina’s tellende boek is uitgegeven door WBOOKS 
en kost € 39,95.



VERZAMELGEBIED GESTEUND    KERAMIEK

45  VERENIGING REMBRANDT  NAJAAR 2014

Onverwachte schenking voor  
het Zilvermuseum
Blij verrast was het Nederlands 
Zilvermuseum Schoonhoven toen het  
onlangs van de Vereniging Rembrandt een 
aantal zilveren voorwerpen geschonken 
kreeg. Deze zijn afkomstig uit de nalaten-
schap van mevrouw E. Meijdes, die de 
Vereniging Rembrandt in haar testament 
heeft benoemd tot enig erfgenaam.

Vooral het Friese ‘knottekistje’ uit ca. 1700 is 
een zeer welkome aanwinst, omdat dit typisch 
Nederlandse voorwerp nog ontbrak in de col-

lectie van het museum. In deze kleine kistjes 
of doosjes boden rijke jongemannen huwelijks-
penningen aan hun uitverkoren bruid aan. 
Nam het meisje het kistje aan, dan ging zij 
akkoord met het huwelijksaanzoek. Vaak zijn 
deze langwerpige knottekistjes gegraveerd 
met toepasselijke voorstellingen. Zo ook dit 
exemplaar. Op de zijkanten en de achterkant 
zijn afbeeldingen gegraveerd van personifica-

ties van geloof, hoop, liefde en gerechtigheid, 
en op de voorkant en het deksel staat een 
huwelijkspaar afgebeeld in ovale cartouches, 
omringd door bloemenranken. 

Bij de schenking hoort ook een zilveren 
theebusje van de Rotterdamse zilversmid 
Hendrik van Beest uit 1743. Het is baluster-
vormig en versierd met geappliqueerde orna-
menten van afwisselend bloemenmanden op 
de voor- en achterkant, vruchtentrossen aan 
linten op de zijkanten en schelpmotieven op 
het deksel. Zowel stilistisch als qua gebruik 

is het typerend voor de tijd waarin het is ge-
maakt. In de 18de eeuw was thee kostbaar en 
welgestelde mensen lieten speciale zilveren 
busjes maken om de thee luchtdicht in te be-
waren. Naast het knottekistje en het theebusje 
maken een almanakje uit 1750 met parel- 
moeren omslag en zilveren rug en sluiting en 
een paar 19de-eeuwse gouden oorhangers 
met schildpad deel uit van de schenking. 

De voorwerpen passen uitstekend in de col-
lectie van het onlangs compleet vernieuwde 
Zilvermuseum. De traditionele opstelling van 
de collectie heeft plaatsgemaakt voor een 
verrassende presentatie. Rondom een lange, 
feestelijk gedekte tafel vertellen themavitrines 
met titels als ‘Ja, ik wil’, ‘High Tea’ en ‘Kijk mij 
nou eens’ op een eigentijdse en associatieve 
manier het verhaal van zilver. De schenking 
van mevrouw Meijdes via de Vereniging 
Rembrandt vult deze verhalen weer verder 
aan en geeft de collectie zowel letterlijk als 
figuurlijk extra glans.

Gemke Jager

Directeur Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven

WIJZIGING PARKEREN 
KRÖLLER-MÜLLER 
MUSEUM 
Wanneer u voor uw bezoek aan het 
Kröller-Müller Museum met uw auto 
tot voor het museum wilt rijden om te 
parkeren in het Nationale Park de Hoge 
Veluwe, dan betaalt u per 1 januari 2015 
€ 6,30 aan parkeerkosten. 

Buiten het park parkeren kost € 3,-.  
U kunt in het park gratis gebruik maken 
van de witte fietsen die u bij de ingang 
aantreft.

Wist u trouwens dat u op vertoon van 
uw Rembrandtkaart niet alleen vrij entree 
tot het museum hebt, maar ook tot het 
Park de Hoge Veluwe? U hoeft geen 
speciaal kaartje meer te kopen voor de 
entree van het park. Op vertoon van uw 
Rembrandtkaart krijgt u gratis toegang. 

R
ob G

lastra Fotografie
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p ‘Jonge meester’ lidmaatschap 
Tenminste € 350 per jaar.
Dit is een lidmaatschap 
voor 2 personen. Behalve 
de privileges die alle leden 
van de Vereniging 

Rembrandt genieten, heeft u vrije toegang tot de 
Rembrandtlezing. Bovendien wordt u 2x per jaar 
uitgenodigd voor een ontvangst met uw (klein)-
kinderen, neefjes of nichtjes. 

p ‘Leermeester’ lidmaatschap 

Tenminste € 1.000 per jaar 
Als ‘Leermeester’ kunt u 
uw schenking toewijzen 
aan een specifiek verzamel-
gebied en zo heel concreet 

bijdragen aan kunstwerken in uw interessegebied. 
Daarnaast geniet u dezelfde privileges als een 
‘Jonge meester’. 

p ‘Gildemeester’ lidmaatschap 
Tenminste € 2.500 per jaar
Een ‘Gildemeester’ heeft 
dezelfde privileges als een 
‘Leermeester’, maar wordt 
bovendien uitgenodigd 

voor het jaarlijkse Rembrandtdiner op een  
wisselende, spraakmakende locatie.
 

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

Naam op te richten. U bepaalt de naam en de 
doelstelling en draagt zo op een heel persoonlijke 
wijze bij aan de Collectie Nederland. Daarnaast  
geniet u de privileges van een ‘Gildemeester’.

MAAK DEEL UIT VAN KUNST IN NEDERLAND

ANDERE VORMEN VAN SCHENKEN AAN 

DE VERENIGING REMBRANDT

Erfstellingen en legaten
Door de Vereniging Rembrandt op te nemen 
in uw testament kunt u blijvend een bijdrage 
leveren aan de toekomst van de Collectie 
Nederland. U kunt de Vereniging Rembrandt 
in uw testament benoemen met een legaat 
of erfstelling. Zo kunt u een bedrag en/of 
kunstvoorwerpen of uw vermogen nalaten aan 
de Vereniging Rembrandt. Hiervoor geldt de 
genoemde vrijstelling van erfbelasting. Tevens 
is er de bijzondere mogelijkheid dat erfgena-
men de erfbelasting gedeeltelijk voldoen door 
overdracht van kunstvoorwerpen aan de Staat. 
Wij maken graag een afspraak met u om de 
mogelijkheden en uw wensen te bespreken.

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

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

Periodieke gift – zie ook de verschillende  
meesterlidmaatschappen
U profiteert optimaal van fiscale voordelen die 
de overheid biedt wanneer u een schenking 
aan de Vereniging Rembrandt vastlegt in een 
(onderhandse) akte. De voorwaarde is dat de 
schenking een looptijd heeft van minimaal 
vijf jaar. 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

ONDERSTEUNDE MUSEA    

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

p ameronGen
Kasteel Amerongen 

p amersfoort
Museum Flehite 

p ammerzoden
Kasteel Ammersoyen 

p amsteLveen
Cobra Museum

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

p apeLdoorn
Paleis Het Loo-Nationaal 
  Museum 

p appinGedam
Museum Stad Appingedam 

p arnhem 
Gemeentemusea 

p assen
Drents Museum 

p asten
Klok & Peel Museum Asten

p BARNeveld
Veluws Museum Nairac 

p BerG en daL
Afrika Museum 

p BerGen op zoom
Het Markiezenhof 

p Beverwijk
Museum Kennemerland 

p Breda
Breda’s Museum 

p BrieLLe
Historisch Museum Den 
  Briel 

p deLft
Museum Lambert van 
  Meerten
Stedelijk Museum Het 
  Prinsen hof 

p deventer
Gemeentemusea 

p dordrecht
Dordrechts Museum 
Huis Van Gijn 

p eindhoven
Van Abbemuseum 

p enkhuizen
Stichting Rijksmuseum 
  Zuiderzeemuseum 

p enschede
Rijksmuseum Twenthe 

p franeker
 Museum Martena 

p Gorinchem
Gorcums Museum 

p Gouda
Museum Gouda 

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

p GroninGen
Groninger Museum 

p haarLem
Frans Hals Museum 
Historisch Museum 
  Haarlem 
Teylers Museum 

p haarzuiLens
Kasteel de Haar  

p harLinGen
Gemeentemuseum 
  Het Hannemahuis 

p hattem
Voerman Museum 

p’s-heerenBerG 
Kasteel Huis Bergh

p heerenveen
Museum Belvédère

p heino/wijhe
Museum De Fundatie/
  Kasteel Het Nijenhuis

p heLmond
Gemeentemuseum 
  Helmond

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

p heusden a/d maas
Het Gouverneurshuis 

p hiLversum
Museum Hilversum

p hoorn
Westfries Museum 

p katwijk
Katwijks Museum 

p Laren
Singer Laren

p Leek
Nationaal Rijtuigen-
  museum 

p Leens
Borg Verhildersum

p Leerdam
Nationaal Glasmuseum 

p Leeuwarden
Fries Museum 
Keramiekmuseum 
  Princessehof 

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

p Loosdrecht
Kasteel-Museum Sypestyn 

p maarssen
Slot Zuylen 

p maastricht
Bonnefantenmuseum 

p marken
Marker Museum 

p middeLBurG
 Zeeuws Museum 

p nijmeGen
Museum Het Valkhof 

p otterLo
Kröller-Müller Museum
Nederlands Tegelmuseum 

p purmerend
Purmerends Museum 

p ridderkerk
Huys ten Donck (alleen de 
  tuinen) 

p roermond 
Cuypershuis

p rotterdam
 Atlas Van Stolk/Het 
  Schielandshuis/Museum 
  Rotterdam (Tot nader 
  order gesloten)
Het Nieuwe Instituut
Kunsthal Rotterdam 
Maritiem Museum 
  Rotterdam 
Museum Boijmans Van 
  Beuningen 
Wereldmuseum Rotterdam 
(Tot nader order verschaft 
de Rembrandtkaart geen 
gratis toegang)

p rozendaaL
Kasteel Rosendael

p de rijp
Museum In ‘t Houten Huis 

p rijswijk (zh)
Museum Het Tollenshuis

p scheveninGen
Museum Beelden aan Zee 

p schiedam
Stedelijk Museum

p schoonhoven
Nederlands Zilvermuseum 

p sLuis
Oudheidkundige 
  Verzameling Belfort Sluis

p sneek
Fries Scheepvaart Museum 

p tieL
Flipje en Streekmuseum Tiel 

p tiLBurG
Audax Textielmuseum 
De Pont, Stichting voor 

hedendaagse kunst 
(De Pont behoort niet tot

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

p uden
Museum voor Religieuze 
  Kunst 

p uithuizen
Menkemaborg

p utrecht
Centraal Museum  
Museum Catharijneconvent 
Museum Speelklok 

p vaassen
Kasteel Cannenburch 

p vLissinGen
Zeeuws maritiem 
  muZEEum 

p voorBurG
Museum Swaensteyn 

p voorschoten
Kasteel Duivenvoorde 

p weesp
Gemeentemuseum

p woerden
Stadsmuseum Woerden

p zaandam
Museum van het 
  Nederlandse Uurwerk 

p zaLtBommeL
Stadskasteel Zaltbommel 

p zierikzee
Maritiem Museum 
  Zierikzee 
Stadhuismuseum 

p zutphen
 Museum Henriëtte Polak 
  in De Wildeman 
Stedelijk Museum 

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

VERENIGING 
REMBRANDT
ALS JE OM
KUNST GEEFT 

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



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

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

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

VERZAMELGEBIED GESTEUND    MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST

P beeldhouwkunst
P fotografie
P glas
P keramiek
P kunstnijverheid
P middeleeuwse kunst
p moderne en hedendaagse kunst
P niet-westerse kunst
P prenten en tekeningen
P schilderkunst 16de en 17de eeuw
P schilderkunst 18de eeuw
P schilderkunst 19de eeuw
P zilver
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Marc Chagall 
Hommage à Apolinaire (1911/12)
Gesteund in 1951

Henri Matisse
 La perruche et la sirène (1952)
Gesteund in 1967

Andy Warhol 
Flowers (1964)
Gesteund in 1986

Pyke Koch 
Portret van Asta Nielsen (1929)
Gesteund in 1995

Francis Alÿs
Guards (2004)
Gesteund in 2008

Fiona Tan 
Disorient (2009)
Gesteund in 2012

Steve McQueen, Running Thunder 2007. 
16 mm kleurenfilm
Gesteund in 2014 mede dankzij 
het Titus Fonds

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


