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en wijs ze op de bijzondere betekenis van het lidmaatschap!

Gerrit Vuystingh, Schotel, 1656-57
Gesteund door de Vereniging Rembrandt in 1983

‘Zilver hoort bij de protestantse, 
calvinistische traditie van 
Nederland en dat erfgoed moet 
behouden blijven. Ik vind het mooi 
dat de schotel in de collectie van 
het Gemeentemuseum Den Haag is 
opgenomen, gelet op de Haagse 
traditie van zilver en aardewerk.’

Pieter Janse, lid sinds 2004

Plateelbakkerij De Grieksche A,  
Bloemenhouders, ca. 1690
Gesteund door de Vereniging Rembrandt in 2014

‘Toen ik in het Bulletin van de 
Vereniging Rembrandt over de 
aankoop van deze bloemen
houders las vond ik dat echt 
geweldig. Ze zijn schitterend, met 
die kleding die zo mooi in de tijd 
past – heel speciaal.’

Gea de Grootop den Brouw, meer dan 
25 jaar lid 

Paul Thek, Untitled (uit de serie Technological 
Reliquaries), 1965-66
Gesteund door de Vereniging Rembrandt in 2014

‘Dit werk van Thek vind ik echt 
gaaf, het riep bij mij associaties  
op met De anatomische les van 
Rembrandt. Ik vind het heel goed 
dat ook moderne kunst wordt 
gesteund. Wat nu extreem 
modern is, wordt later ook 
klassiek.’

Arjan van der Zwet, lid sinds 2008



  

VOORWOORD NIEUW IN DE COLLECTIE NEDERLAND

21

28

24

37

22

32

‘Is dit werk goed 
genoeg, heeft het de 
potentie een icoon 
van de toekomst te 
worden?’ Dat is een 
steeds terugkerende 
vraag in de bestuurs- 

vergaderingen van de Vereniging Rembrandt. 
De vraag luidt nooit: ‘Hebben we genoeg 
geld’, maar wel – de uitdrukking no guts,  
no glory (geen lef, geen roem) indachtig – 
‘Hoe kunnen we genoeg geld bijeen brengen 
om de guts van het aan vragende museum te 
belonen, waarmee het tot glory kan komen?’ 

Het gaat de Vereniging Rembrandt dan 
ook niet zozeer om het steunen van een 
groter aantal aankopen dan de gemiddelde 
20 aanwinsten per jaar, maar om het verhogen 
van het percentage van haar bijdrage.  
Dit om ervoor te zorgen dat de Vereniging  
de musea kan laten dromen. Dromen over  
de aanwinsten die de collectie in één keer  
op een hoger plan zullen tillen, in plaats van 
aankopen te moeten afstemmen op het 
financiële huishoudboekje. Of, zoals een van 
de naar aanleiding van de Rembrandtlezing 
geïnterviewde conservatoren het verwoordt, 
de blik door de omvang van de portemonnee 
te laten sturen.

Op deze manier helpt de Vereniging 
Rembrandt aankopen door de voordeur van 
onze musea binnen te dragen. Daarnaast 
heeft zij zich er in het afgelopen jaar voor 
sterk gemaakt dat werken, mochten ze na 
een zorgvuldige besluitvorming onttrokken 
worden aan het publiek domein, ook door  
de voordeur en nooit stilletjes door de 
achterdeur zullen verdwijnen.

Guts in de breedste zin van het woord  
– onze ondersteuning bestaat niet alleen uit 
financiële hulp, maar ook uit raad en soms 
ook, zoals afgelopen jaar, onze bemoeienis 
met de totstandkoming van een zorgvuldige 
Erfgoedwet.

Fusien Bijl de Vroe
Directeur van de Vereniging Rembrandt
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Guts & glory
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Versterken en 
beschermen van 
de Collectie Nederland

Sinds haar oprichting in 1883 heeft 
de Vereniging Rembrandt bijgedra-
gen aan belangrijke kunstaankopen 
van meer dan 125 musea door het 
hele land. In dit nummer worden 
aanwinsten gepresenteerd van 
musea in Amsterdam, Den Haag, 
Hoorn, Leeuwarden, Rotterdam en 
Voorschoten 

Verzamelgebieden

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

In dit nummer

SCHILDERKUNST 16DE EN  
17DE EEUW

 21 Hollands welvaren

Jonge keukenmeid achter een 
tafel met etenswaren
Jan Albertsz Rotius, ca. 1650
WESTFRIES MUSEUM, HOORN

GLAS

 22 Kantwerk van glas

Glazen bord met met kantdecor
Venetië, late 17de eeuw

GEMEENTEMUSEUM, DEN HAAG

SCHILDERKUNST 19DE EEUW

 24 Op ijzren vleuglen

Schaatsers bij een Hollandse stad
Andreas Schelfhout, 1857
KASTEEL DUIVENVOORDE, 

VOORSCHOTEN

SCHILDERKUNST 19DE EEUW

 28 Een kapitale Alma-Tadema 
voor Leeuwarden

Entrance of the Theatre
Lawrence Alma-Tadema, 1866
FRIES MUSEUM, LEEUWARDEN

MODERNE EN HEDENDAAGSE 
KUNST

 32 De zoektocht naar een  
vroege Magritte

Le miroir vivant
René Magritte, 1928
MUSEUM BOIJMANS VAN 

BEUNINGEN, ROTTERDAM

MODERNE EN HEDENDAAGSE 
KUNST

 37 Het complexe oeuvre  
van Isa Genzken

Zwei Lampen
Isa Genzken, 1994
STEDELIJK MUSEUM, AMSTERDAM

Achtergrond

 6 Hardop dromen over die  
ene aankoop
Gerdien Wuestman
De Rembrandt-
lezing van  
2015 stond in het 
teken van ambitie.  
Vier directeuren/conservatoren 
en bestuursvoorzitter Martijn 
Sanders vertellen wat zij daar-
onder verstaan.

 9 Stijgende prijzen, slinkende 
fondsen
Birgit Donker
Het is cruciaal dat er private en 
publieke fondsen beschikbaar 
zijn voor musea, betoogt Birgit 
Donker, maar in de praktijk 
hebben veel fondsen steeds 
minder te besteden.

 11 Een kijkje achter de schermen
Gerdien Wuestman
Oud-directeur Frits Duparc 
schreef een boek over 
aanwinsten van het 
Mauritshuis.

 12 MINISPECIAL: 
  De portretten 

van Maerten 
Soolmans en 
Oopjen Coppit

  
  Een verhaal dat alleen in 

Nederland tot zijn recht  
komt
Gerdien Wuestman

  Twee perfecte portretten  
van de jonge Rembrandt
Peter Hecht

  Nationale kunst
Jan Bank 

18 Naar een nieuw museum  
in de abdij
Frits Scholten
De versterking van de eigen 
identiteit en het monastieke 
profiel staan voorop bij de 
verbouwing van het Museum 
voor Religieuze Kunst in Uden.

 19 Een intiem beeld van de dood
Wouter Prins
Via de Vereniging Rembrandt 
ontving het Museum voor 
Religieuze Kunst in Uden een 
fragment van een bijzondere 
grafsteen uit de 14de eeuw.

En verder

  27 Ogenblik: Andere tijden
Prof. dr. Henk van Os 
Een klok uit de Franse revolutie 
zette Henk van Os aan tot 
bespiegelingen over 
vernieuwing en de reactie die 
daar vaak op volgt.

  Kunstvragen

20 Matthijs de Clercq
39 Frederieke Schouten

Vereniging Rembrandt

 17 Van ons allemaal sinds...

 36 Uit het archief van de 
Vereniging Rembrandt

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

Nederland
 
47 Ondersteunde musea

Nieuw in de Collectie Nederland
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Na een inleiding van Martijn Sanders 
kregen de vier sprekers de kans om 
het publiek te enthousiasmeren voor 
die ene, speciale aankoop. Om het 
spannender te maken, kon na afloop 
worden gestemd op de meest 
 overtuigende pitch – een verkiezing 
waar verder geen consequenties aan 
zijn verbonden. De presentatie van 
Eva Ströber en Kris Callens van het 
Princessehof behaalde de meeste 
stemmen. Maar dat was slechts 
 bijzaak op een avond waarop het 
vooral ging om het tonen van 
 ambitie, het herkennen van kansen 
om de collectie te versterken én het 
belang van voldoende middelen om 
die kansen ook te kunnen grijpen. 
Wie niet geweest is, kan het op  
deze pagina’s allemaal nog eens 
 nalezen.

Vijf vragen aan Martijn Sanders

Wat verstaat u onder ambitie en 
waarom hecht de Vereniging 
Rembrandt daar zo aan?
‘Nederland heeft een heel rijk kunst-
bezit, maar er zijn altijd lacunes.  
Als je die wilt vullen moet dat op 

Kunt u voorbeelden noemen van 
aanvragen waarin u die ambitie zag?
‘Het schilderij van Alma-Tadema voor 
het Fries Museum is een duidelijk 
voorbeeld van een ambitieuze aan-
vraag. En misschien wel een nog 
mooier voorbeeld is de Monet die 
dit jaar door het Zaans Museum 
werd gekocht.’

Wat betekent dit uitgangspunt 
voor de Vereniging Rembrandt?
‘Als we van musea verlangen ambi-
tieus te zijn, moeten we dat zelf ook 
zijn. Daarom hebben wij een aantal 
jaar geleden een plan gemaakt om 
onze steun te verdubbelen naar 
4 miljoen euro per jaar. Door meer 
leden, meer lidmaatschapsvormen, 
door Cirkels, Fondsen en grote 
 donaties is dat goed gelukt. Dit jaar 
hebben we voor 3,6 miljoen euro 
 gebudgetteerd, volgend jaar voor 
4 miljoen. Daarmee is de Vereniging 
Rembrandt ook een belangrijkere 
speler geworden.’ 

Kan een aanvraag ook té ambitieus 
zijn?
‘Niet snel. Liever te veel ambitie  
dan te weinig.’

Rembrandtlezing 2015: ‘No guts, no glory’

Hardop dromen over 
die ene aankoop

GERDIEN WUESTMAN

Stel: je bent directeur of conservator van een museum en je 
mag een kunstwerk voor de collectie kopen. Geen ambitie 
te wild en geld speelt geen rol, de enige voorwaarde is dat 
het werk te koop is of kan komen. Welke aanwinst zou de 
verzameling in één klap op een hoger plan kunnen brengen? 
Die vraag kregen vier musea voorgelegd ter voorbereiding op 
de Rembrandtlezing 2015. Het thema van de lezing, die op 
5 november in Amsterdam is gehouden, was immers ambitie: 
‘No guts, no glory.’ 

een overtuigende manier gebeuren, 
zoals bijvoorbeeld bij die twee 
 portretten van Rembrandt voor het 
Rijksmuseum. Je moet er een verhaal 
mee kunnen vertellen dat anders niet 
verteld kan worden. In het Haags 
Gemeentemuseum zie je dat bij 
Thek: de zaal met het drieluik en de 
sculptuur die we hebben gesteund  
is heel sterk. En hetzelfde geldt voor 
Cell XXVI van Louise Bourgeois, dat is 
een belangrijk werk. Je moet kijken 
naar de plaats waar iets terechtkomt 
en de functie die dat werk in die 
 collectie heeft.’

Ligt dat voor een groot museum 
anders dan voor een klein museum?
‘Ambitie moet je niet alleen zien  
in het kader van het Rijksmuseum, 
het Kröller-Müller Museum of het 
Haags Gemeentemuseum, maar daar 
moet de ambitie wel groter zijn.  
Van grote musea krijgen we wel eens 
 relatief kleine aanvragen, waarvan 
wij denken dat ze dat ook wel zelf 
kunnen financieren. We steunen 
graag stukken die echt het verschil 
maken. En vaak zijn dat kostbare 
werken, maar musea moeten altijd 
ten minste 50% zelf financieren.’

‘We steunen  
graag stukken  
die echt het 
verschil maken’

FO
TO

’S JER
O

EN
 H

IEM
STR

A
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Bart Rutten, Hoofd collecties 
Stedelijk Museum Amsterdam

Wat is uw droomaankoop?
‘Een werk van David Hammons.  
We hebben ons oog laten vallen op 
een werk dat is afgedekt met een  
wit transparant doek, waaronder je 
een expressionistisch schilderij kunt 
 vermoeden. Het refereert aan Christo, 
maar ook aan de esthetiek van de 
straat.’ 

Waarom juist dit werk?
‘We leven in een geglobaliseerde 
wereld en ons museum is gevestigd 
in een stad waarin mensen uit ver-
schillende culturen wonen. Wij vinden 
het belangrijk om ook andere per-
spectieven te laten zien. Hammons  
is een conceptuele kunstenaar die 
vanuit een totaal andere culturele 
wereld opereert. Zijn werk gaat over 
uitsluiting. Hij is supergeëngageerd 
en zet het door witte mensen ge-

domineerde discours in een ander 
daglicht. Een werk van hem op zaal 
zal een andere blik werpen op alles 
wat we hebben verzameld. Het zou 
fantastisch zijn als het Stedelijk straks 
het museum is waar kunstenaars als 
David Hammons en Stanley Brouwn 
goed vertegenwoordigd zijn.’ 

Zijn aankopen als deze haalbaar?
‘Je weet hoe groot je portemonnee is 
en dat stuurt je blik. Het jaarbudget 
dat wij hebben is vanuit Nederlands 
perspectief relatief veel voor een 
 museum voor moderne kunst, maar 
internationaal is het een lachertje. 
We zijn in het Stedelijk continu aan 
het schakelen en zoeken wie ons  
kan helpen. Dit schilderij kost rond 
een miljoen euro. Het werk van 
Hammons is moeilijk te verwerven 
omdat hij heel kritisch is aan wie  
hij verkoopt. Er is een grote schaarste 
omdat bijna iedere verzamelaar hem 
wil hebben. Maar het gaat om een 

ongelooflijk belangrijke en invloed-
rijke kunstenaar wiens werk over 
20 jaar hoogstwaarschijnlijk veel 
duurder zal zijn.’ 

Kris Callens, directeur van 
Keramiekmuseum Princessehof, 
Leeuwarden

Wat is uw droomaankoop?
‘Twee staande Kakiemon-figuren, 
Japans porselein uit de 17de eeuw. 
Het is heel bijzonder dat ze te koop 
zijn, want Kakiemon-figuren zijn erg 
zeldzaam. De meeste bevinden zich 
nog in hun historische setting, dus je 
komt ze in musea nauwelijks tegen. 
Er zijn er geen in Nederland.’

Waarom juist dit werk?
‘Het Princessehof gaat over oost en 
west. Voor de topstukken uit Oost-
Azië willen we een breder in cultuur 
geïnteresseerd publiek aanspreken 
door internationalisering en door 
context te bieden om de oosterse 
 esthetiek te kunnen begrijpen. We 
werken nu aan een nieuwe opstelling, 
waarin we het traditionele tentoon-
stellingsconcept omdraaien: niet 
 beginnen met een algemene tekst  

en dan uiteindelijk bij de individuele 
voorwerpen terechtkomen, maar 
sleutelstukken als uitgangspunt 
nemen om het grote verhaal te 
 vertellen. Deze Kakiemon-figuren 
kunnen een essentiële rol spelen in 
het verhaal over de mobiliteit van 
keramische technieken en productie, 
van China via Korea naar Japan.’ 

Zijn aankopen als deze haalbaar?
‘In ons collectieplan zitten elementen 
waarvan we altijd zeiden: dat doen 
we niet, want daar hebben we de 
middelen niet voor. Door de aan-
koop van de Alma-Tadema voor het 
Fries Museum, het andere museum 
van onze organisatie, hebben we 
 geleerd dat een hoge prijs niet nood-
zakelijk een beperking hoeft te zijn en 
dat je gezonde ambitie mag hebben. 
De markt voor Chinees porselein is 
momenteel overspannen door de 
vraag vanuit China, dus dat doen  
we even niet. Maar deze Kakiemon-
figuren hebben een redelijke prijs  

die we met een aantal externe 
 partijen kunnen financieren: samen 
kosten ze 350.000 dollar, omgerekend 
 ongeveer 322.000 euro.’ 

‘In deze 
geglobaliseerde 

wereld willen 
we ook andere 
perspectieven 

laten zien’

‘De Kakiemon-
figuren kunnen 

een essentiële rol 
spelen in onze 

presentatie’
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Wouter Prins, conservator Museum 
voor Religieuze Kunst, Uden

Wat is uw droomaankoop?
‘De video-installatie van Marina 
Abramović, At the Waterfall, die nu 
te zien is op onze tentoonstelling 
over meditatie. Het is een grote in-
stallatie van 2,6 x 11 meter, bestaande 

uit 108 beelden van Tibetaanse 
 monniken in meditatie, sommige 
zwijgen, andere zijn voortdurend 
mantra’s (ohm-klanken) aan het 
voortbrengen. De video moet bekeken 
worden vanuit een strandstoel.’

Waarom juist dit werk?
‘Deze video-installatie staat voor 
onze nieuwe koers. We willen de 
 nadruk leggen op de monastieke 
 traditie. De locatie van ons museum 
is voor Nederland heel uitzonderlijk: 
een oud, bewoond klooster met een 
kruidentuin. Wij willen de collectie 
en de locatie beter op elkaar laten 
aansluiten, de bezoekers beter laten 
ervaren waar ze zijn. Dat kun je doen 
door een middeleeuws beeld uit te 
lichten met een goed verhaal, maar 
ook met een modern kunstwerk dat 
dit verhaal op een andere en nieuwe 

manier vertelt. De installatie van 
Abramović vervult een brugfunctie 
naar het nieuwe museum en wat wij 
daarmee willen uitdragen.’
 
Zijn aankopen als deze haalbaar?
‘Het bedrag dat voor deze video- 
installatie wordt gevraagd, zes ton, is 
voor ons tamelijk ambitieus. We heb-
ben geen vast budget uit de exploitatie 
voor nieuwe aanwinsten, maar wel 
een vriendenstichting van 500 leden. 
Het geld dat we via de vrienden-
stichting binnenkrijgen is het start-
kapitaal waarmee we naar de fondsen 
kunnen. Tot een jaar of vijf geleden 
konden we relatief veel geld uitgeven 
aan aankopen, maar de laatste jaren 
staat dit onder druk door bezuinigin-
gen. Voor dit en volgend jaar geldt 
daarnaast dat de verbouwing en 
 herinrichting de prioriteit hebben.’

Stijn Schoonderwoerd,  
directeur Nationaal Museum  
van Wereldculturen

Wat is uw droomaankoop?
‘Een global fashion project. Uit elk 
land in de wereld – het zijn er 193 – 
willen we een topcouturier selecteren 
die zich bezighoudt met thema’s als 
identiteit, migratie en wederzijdse 
culturele beïnvloeding, om van  
hem of haar een jurk, pak of ander 
kledingstuk aan te kopen dat is 
 geïnspireerd op culturele dynamiek 
en beïnvloeding.’

Vanwaar deze keuze?
‘We hebben misschien wel de meest 
heterogene verzameling van het  
hele Nederlandse museumbestel: 
van menselijke resten tot ivoor, en 
van textiel tot totempalen. Daarom 
hebbben we niet gekozen voor één 
specifiek object dat de collectie ver-
sterkt, maar voor iets dat het verhaal 
van de hele collectie sterker aanzet. 
Onze verzameling draagt menselijke 
verbondenheid uit; het gaat om 
emoties, om antwoorden op levens-

vragen. Die boodschap staat centraal, 
en mode is een universele en toe-
gankelijke taal die iedereen spreekt. 
Ons droombeeld is die 193 werken 
allemaal bij elkaar in de grote Lichthal 
van het Tropenmuseum, als een  
feest van creativiteit en menselijke 
verbondenheid – dat zou schitterend 
zijn.’

Zijn aankopen als deze haalbaar?
‘Veel klassieke etnografica zijn vol-
strekt onbetaalbaar. Voor Afrikaanse 
spijkerbeelden worden bijvoorbeeld 
miljoenen gevraagd. We zullen altijd 
etnografica blijven verzamelen, maar 
we focussen ons nu vooral op mode, 
populaire cultuur, op fotografie, design 
en moderne kunst. Ons global fashion 
project zal ongeveer anderhalf miljoen 
euro kosten. Dat is natuurlijk een 
krankzinnig bedrag voor ons, maar 
vergeleken bij de bedragen die soms 
voor schilderijen worden gevraagd,  
is het te overzien. We hebben zelf 
een aankoopbudget en moeten kijken 
welke fondsen beschikbaar zijn. En 
het hoeft ook niet binnen één jaar  
te worden gerealiseerd.’ 

 

‘Deze video-
installatie staat 

voor onze 
nieuwe koers’

‘Een global 
fashion project 
dat het verhaal 

van de collectie 
sterker aanzet’

Onwerp: 
Guo Pei, China

Ontwerp: 
Dent de Man,
Groot-Brittannië
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Steeds minder geld voor museale verwervingen

Stijgende prijzen, slinkende fondsen

Als het om aankopen van 
musea gaat, is het begrip 
‘topstuk’ veel gebruikt en 
aan inflatie onderhevig.  
Maar het Fries Museum 
 hanteerde het in mei dit  
jaar zeer terecht voor zijn 
 kersverse aanwinst. Het ging 
om het schilderij Entrance  
of the Theatre (1866) van  
Sir Lawrence  AlmaTadema,  
dat wordt gezien als een  
van de belangrijkste werken 
van deze Friese schilder. 
 AlmaTadema veroverde met 
het schilderij de Amerikaanse 
markt en vestigde zo zijn 
interna tionale roem. 

BIRGIT DONKER

Dankzij de aankoop is het Fries 
Museum nu het enige museum in 
Nederland dat een goed overzicht 
kan geven van het werk van deze 
kunstenaar. Volgend jaar organiseert 
het museum een internationale 
 tentoonstelling over Alma-Tadema, 
zodat de nieuwe aanwinst goed te 
zien zal zijn. Entrance of the Theatre 
was de grootste aankoop uit de 
 bestaansgeschiedenis van het Fries 
Museum en de Vereniging Rembrandt 
en het Mondriaan Fonds, het publieke 
stimuleringsfonds voor beeldende 
kunst en cultureel erfgoed, droegen 
er beide aan bij. Zoals dat zoveel 
vaker gebeurt.
 Bij de aankoop dit jaar van Le miroir 
vivant (1928) van René Magritte door 
Museum Boijmans Van Beuningen, 
bijvoorbeeld. Dit schilderij stamt uit 
een groep van ruim veertig woord/
beeld schilderijen, die Magritte maak te 
in de beginjaren van zijn  carrière; de 
jaren waarin hij verbonden raakte 
met de Parijse surrealisten. Maar we 

droegen ook gezamenlijk bij aan  
de verwerving eind vorig jaar door 
het Rijksmuseum van de bronzen 
Bacchant van Adriaen de Vries.  
Bij de aanschaf door het Kröller-Müller 
Museum van het werk Opposites of 
White (2006-07) van Roni Horn. En 
zo kan ik nog even doorgaan. 
 De lijst van kunstwerken waaraan 
zowel Mondriaan Fonds als Vereniging 
Rembrandt bijdroegen is lang en van 
hoge kwaliteit. Niet  iedere aanvraag 
wordt gehonoreerd. Alle voorgestelde 
aankopen worden langs de meetlat 
gelegd; ze moeten kwaliteit hebben 
en een aanvulling zijn op de Collectie 
Nederland. Verder wordt gelet op 
coulant  bruikleenbeleid en de zicht-
baarheid van de aanwinst; wordt 
deze op  inspirerende wijze gedeeld 
met het publiek? Met de aankopen 
willen de Vereniging Rembrandt en 
het Mondriaan Fonds de Collectie 
Nederland helpen vernieuwen en 
versterken.

PUBLIEK & PRIVAAT

Het is cruciaal dat er private en 
 publieke fondsen beschikbaar zijn 
voor musea. Zelf beschikken ze vaak 
over onvoldoende middelen voor 
aankopen en een collectie die niet 
wordt aangevuld, is ten dode opge-
schreven. De combinatie publiek en 
privaat is daarbij essentieel. Publiek 
geld alléén is vaak onvoldoende 
 beschikbaar. Private fondsen zoals  
de Vereniging Rembrandt verlangen 
op hun beurt dat de rijksoverheid 
zich committeert aan aankopen, 
zeker nu al enkele jaren geen beroep 
kan worden gedaan op het Nationaal 
Aankoopfonds van het ministerie van 
OCW. Het Mondriaan Fonds is daar-
mee de enige instantie die namens 
het rijk aan aankopen bijdraagt. Voor 
niet-kunstaankopen, zoals die van 
natuurhistorische musea, is het 

Opposites of White
Roni Horn 
2006-07. Massief gego-
ten zwart en kleurloos 
glas, twee delen, elk  
H 50,8 cm, Ø 142 cm
KRÖLLER-MÜLLER 

MUSEUM, OTTERLO
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Mondriaan Fonds zelfs een van de 
weinige bronnen waartoe musea zich 
kunnen wenden. Denk aan de T.rex 
die Museum Naturalis vorig jaar toe-
voegde aan zijn collectie, waarmee 
Naturalis het enige museum buiten 
Noord-Amerika is met een dergelijke 
‘Rembrandt onder de dinosaurussen’ 
(dixit Rijksmuseumdirecteur Wim 
Pijbes).
 Maar de fondsen slinken. Het 
VBSfonds draagt minder dan vroeger 
bij aan aankopen en Fonds 21 onder-
steunt helemaal geen aankopen 
meer. Ook bij het Mondriaan Fonds 
zijn minder gelden beschikbaar voor 
verwervingen. Het budget dat het 
Mondriaan Fonds voor incidentele 
aankopen reserveerde, is bij de grote 
cultuurbezuinigingen in 2013 gehal-
veerd. Op dit moment wordt dit 
 gecompenseerd met reservegeld uit 
de vorige cultuurplanperiodes, maar 
dat raakt in ras tempo uitgeput. 
 Het aantal aanvragen van musea 
voor aankopen van hoge kwaliteit 
stijgt intussen juist, net als de prijzen. 
Als noodmaatregel hanteerde het 
Mondriaan Fonds dit jaar een maxi-
male bijdrage per aankoop. Deze 
maatregel blijkt helaas nu al moeilijk 
te handhaven zonder waardevolle 
verwervingen voor het land verloren 
te laten gaan. Voor een solide inci-
denteel aankoopfonds zou jaarlijks 
twee miljoen euro extra nodig zijn.

BRANDBRIEVEN

Musea sloegen alarm over het slin-
kende budget en stuurden deze 
zomer brandbrieven naar Den Haag. 
Ook de Museumvereniging en de 
Vereniging Rembrandt probeerden 
de politiek te bewegen meer voor 
museale aankopen uit te trekken. 
Maar tot nu toe haalde dat niets uit. 
Ja, als het gaat om een eenmalige 
aankoop door het Rijksmuseum van 

portretten van Rembrandt, blijkt de 
bereidheid er opeens wel te zijn om 
liefst tachtig miljoen te investeren. 
Dat is fantastisch! Maar helaas lopen 
diezelfde politici nog niet warm voor 
een veel goedkopere structurele inves-
tering voor aankopen van álle musea. 
 Om dit artikel niet in mineur te 
eindigen, ter afsluiting nog een voor-
beeld van een fijne gezamenlijke bij-
drage van het Mondriaan Fonds en 
de Vereniging Rembrandt aan een 
museale aanwinst. Het Stedelijk 
Museum Amsterdam kocht in maart 
2014 twee werken aan van de Brits-
Nederlandse kunstenaar, regisseur  
en Oscarwinnaar Steve McQueen. 
De werken, Mees, After Evening Dip, 
New Year’s Day, 2002 en Running 
Thunder, raken op een subtiele en 
 tegelijk treffende manier universele 
thema’s als onheil, dood en de 
 werking van tijd.
 De aanschaf van de werken van 
Steve McQueen werd mede mogelijk 
gemaakt door de BankGiro Loterij, 

het Mondriaan Fonds en het Titus 
Fonds van de Vereniging Rembrandt. 
Vanaf februari dit jaar waren ze 
maandenlang te zien in een over - 
zicht van videokunst uit de collectie 
van het Stedelijk. De aankopen pas-
ten prachtig in de traditie van het 
museum, dat als een van de eerste 
musea ter wereld videokunst verza-
melde en dat de ruim negenhonderd 
video’s en installaties beschouwt als 
speerpunt in zijn collectie.
 Dit soort aankopen werkt als kataly-
sator en bevordert de kwaliteit en de 
dynamiek in de sector. Maar bovenal 
bewijzen ze dat kunst en erfgoed 
 kosmopolitisch en grenzeloos zijn en 
daarmee bijdragen aan een vrije geest 
en een open blik. Hopelijk  blijven het 
Mondriaan Fonds en de Vereniging 
Rembrandt nog tot in de verre toe-
komst gezamenlijk aan dergelijke 
waardevolle aanwinsten bijdragens

Birgit Donker is directeur van het 

Mondriaan Fonds

Mees, After Evening 
Dip, New Year’s Day, 
2002 
Steve McQueen
2005. Lichtbak met 
kleurentransparantie, 
94,8 x 136 cm
STEDELIJK MUSEUM, 

AMSTERDAM
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GERDIEN WUESTMAN

In zijn onlangs verschenen boek Uit 
de doeken vertelt Frits Duparc, oud-
directeur van het Mauritshuis, over 
deze en veertien andere aanwinsten 
van zijn museum, voor het overgrote 
deel schilderijen die tijdens zijn di-
rectoraat zijn verworven. Vaak wordt 
gedacht dat een aankoop van een 
belangrijk kunstwerk niet meer be-
helst dan een aanbod van een kunst-
handelaar of op een veiling, waarna 
het museum het benodigde geld bij 
elkaar moet zien te krijgen, schrijft 
Duparc in zijn hoofdstuk over de ver-
werving van een zeegezicht door Jan 
van de Cappelle. Maar fondsenwer-
ving is niet het enige: het gaat om 
kritisch kijken, gedegen onderzoek, 
het onderhouden van relaties met 
handelaren en verzamelaars en om 
geduld – veel geduld soms.
 Zo hadden de opeenvolgende direc-
teuren van het Mauritshuis lange tijd 
een oogje op De oude kantwerkster, 
een van de zeldzame genrestukken 
van Nicolaes Maes. In 1973 en 1985 

probeerde het museum tevergeefs dit 
werk voor de collectie te bemachtigen. 
Ook pogingen om het schilderij in de 
vroege jaren negentig te kopen van 
de toenmalige eigenaar strandden. 
Dankzij goede relaties met enkele 
vooraanstaande kunst hande laren die 
het Mauritshuis deze kans gunden, 
en dankzij de financiële hulp van de 
Vereniging Rembrandt, de Stichting 
Vrienden van het Maurits  huis en het 
VSB-fonds Den Haag en Omstreken, 
kon het felbegeerde werk uiteindelijk 
toch een thuis in Den Haag krijgen.
 De verhalen achter de aanwinsten 
die Duparc beschrijft zijn verrassend 
divers. Bijna te mooi om waar te zijn, 
is de geschiedenis van het Meisje met 
de parel van Johannes Vermeer, dat in 
1881 voor 2,30 gulden op een plaat-
selijke veiling werd gekocht door de 
Haagse verzamelaar Arnoldus Andries 
des Tombe, die het na zijn dood in 
1902 met elf andere schilderijen naliet 
aan het Mauritshuis. Andere aankopen 
daarentegen zijn met bloed, zweet 

en tranen tot stand gekomen, zoals 
het Portret van een oude man van 
Rembrandt, verworven in 1999. 
Duparc moest niet alleen een voor die 
tijd ongekend hoog bedrag bij elkaar 
zien te sprokkelen, maar kreeg ook te 
maken met een exportverbod van de 
Britse regering. Als er één ding is dat 
duidelijk wordt uit deze bundel, is dat 
collectievorming niet vanzelf gaats

Hoe belangrijk het is dat private en publieke  fondsen 
samen optrekken, laat zich goed illustreren aan  
de hand van Jacob van Ruisdaels Gezicht op  kasteel 
Bentheim, dat in 2005 werd gekocht door het 
 Mauritshuis. Er waren meer dan tien verschillende 
fondsen en organisaties voor nodig om de aankoop-
som voor dit monumentale landschap bij elkaar te 
krijgen en zowel de overheid als particulieren lieten 
zich daarbij van hun gulste kant zien.

Frits Duparc
Uit de doeken: een biografie 

van het Mauritshuis

Uitgeverij Balans, 
Amsterdam 2015
ISBN 978 94 600 3836 5

Gezicht op kasteel Bentheim
Jacob van Ruisdael
ca. 1652-54. Olieverf op paneel,  
52 x 67,8 cm
MAURITSHUIS, DEN HAAG

Naast het Mondriaan Fonds en de 
Vereniging Rembrandt (mede dankzij 
het Prins Bernhard Cultuurfonds), be-
taalden mee: de Staat der Nederlanden, 
het Ministerie van OCW, de Stichting 
Nationaal Fonds Kunstbezit, de BankGiro 
Loterij, de Stichting Vrienden van het  
Mauritshuis, Noortman Master Paintings, 
de Stichting VSBfonds, de heer H.B. van 
der Ven en de ING Groep.

 Oud-directeur van het Mauritshuis Frits Duparc over aanwinsten van zijn museum

Een kijkje achter de schermen
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Wanneer hoorde u voor het eerst 
van het voornemen van het 
Rijksmuseum?
‘Dat was bij de opening van de Miró-
tentoonstelling in juni. Ik werd gelijk 
enthousiast, maar er werden meteen 
ook enorme bedragen genoemd. Ik 
heb gezegd dat het me heel belang-
rijk leek, maar dat de Vereniging 
Rembrandt niet de grootste financier 
kon zijn. Het Rijksmuseum moest 
eerst maar eens kijken of het in de 
buurt van financiering kon komen. 
Het proces kwam pas echt in een 
stroomversnelling toen Alexander 
Pechtold de fractievoorzitters uit-
nodigde om over de Rembrandts  
en de aankoopplannen van het 
Rijksmuseum te vertellen.’

Waarom vond u dat de aankoop 
steun verdiende?
‘Binnen het Bestuur was er geen 
 enkele twijfel over dat de Vereniging 
Rembrandt deze aankoop moest 
steunen. Het gaat om een lacune  
in het openbaar kunstbezit in 
Nederland en het zijn zeer belang-
rijke stukken. Een uitzonderlijke 
kans. Gezien onze historie en ook 

onze naam moesten we absoluut 
meedoen.’

Op welke manier wilde de 
Vereniging Rembrandt bijdragen?
‘Als je als Vereniging Rembrandt  
mee wilt doen, moet je met een 
 substantieel bedrag komen. Ons 
jaarbudget voor 2015 is 3,6 miljoen. 
Soms kunnen we door grote legaten 
of schenkingen wat extra besteden, 
zoals vorig jaar 9 miljoen voor het 
beeld van Adriaen de Vries. Het 
Rijksmuseum heeft 5 miljoen euro 
steun gevraagd voor de aankoop van 
de portretten van Rembrandt. Dat 
bedrag hebben we toegezegd. Maar 
we zijn er voor álle musea, niet al-
leen voor het Rijksmuseum, dus er 
moest nog worden gesproken over 
de wijze van steun verlenen, of het 
een lening, een betaling of alleen 
een garantie zou worden.’

Waarom trok de Vereniging 
Rembrandt haar steun in?
‘Om het formeel te zeggen: wij eisen 
dat ieder gesteund werk continu 
wordt getoond in de vaste presentatie 
van een Nederlands museum. Daar 

kan alleen van worden afgeweken als 
dat nadelig is voor de kunst, zoals bij 
tekeningen, die je niet permanent 
aan licht mag blootstellen. De aan-
vraag betrof twee schilderijen die 
 onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn en die samen getoond zouden 
worden in een Nederlands museum. 
Door het besluit dat is genomen, 
voldeed de aanvraag daar niet meer 

Gesprek met Martijn Sanders 

Een verhaal dat 
 alleen in Nederland 
tot zijn recht komt
De euforie was groot, eind september, want de deal leek zo 
goed als rond: de levensgrote portretten van Maerten Soolmans 
en Oopjen Coppit zouden terugkeren naar Amsterdam. Dat het 
anders liep, heeft iedereen kunnen volgen in de media. Tegen 
wil en dank worden het Rijksmuseum en het Louvre nu samen 
eigenaar van de twee schilderijen. Martijn Sanders, voorzitter 
van het bestuur van de Vereniging Rembrandt, legt uit waarom 
de Vereniging de aanvankelijke toezegging van 5 miljoen euro 
heeft ingetrokken.

Portretten van Maerten Soolmans en 
Oopjen Coppit
Rembrandt
1634. Olieverf op doek, ca. 207 x 132 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM/LOUVRE, PARIJS

‘Gezien onze historie 
en ook onze naam 
moesten we absoluut 
meedoen’

MINISPECIAL: DE PORTRETTEN VAN MAERTEN SOOLMANS EN OOPJEN COPPIT
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aan, dus kwam die te vervallen. En 
omdat de Staat zich garant stelde 
voor die 80 miljoen, was de bijdrage 
van de Vereniging Rembrandt ook 
niet meer nodig.’

Wat vindt u van de afloop?
‘Ik betreur de uitkomst, omdat ik 
vind dat het verhaal dat deze twee 
schilderijen vertellen alleen in 
Nederland tot zijn recht komt. Het 
gaat om twee burgers die zich als 
 koningen hebben laten afbeelden. 
Dat verhaal moet je vertellen op de 
plek waar dat historisch plaatsge-
vonden heeft, net zoals de Goya’s 

over de Spaanse Onafhankelijkheids-
oorlog of Picasso’s Guernica in 
Spanje moeten hangen en niet 
 elders. In Frankrijk gaat het bij  
deze portretten niet om het verhaal 
van die welgestelde burgers in het 
17de-eeuwse Amsterdam, daar  
zijn het alleen maar twee mooie 
Rembrandts.’ 

Een grote teleurstelling voor de 
Vereniging Rembrandt dus? 
‘De 5 miljoen euro die we nu niet 
hoeven uit te geven, kan worden be-
steed aan andere majeure aankopen. 
En dat is goed nieuws.’s

Vier vragen aan Alexander Pechtold

‘Wat is er nou Nederlandser
dan Rembrandt?’

Fractieleider Alexander Pechtold begreep als kunst
historicus en oudveilingmeester meteen wat een buiten
kans de verkoop van de Rembrandts was. Vlak voor 
Prinsjes dag nodigde hij zijn collegafractievoorzitters  
uit voor een ontbijt in het Mauritshuis om steun voor  
de aankoop te verwerven.

Waarom hebt u dit initiatief genomen?
‘In het voorjaar las ik al over die exportvergunning en 
toen ik eind augustus hoorde dat het Rijkmuseum 
 geïnteresseerd was in die portretten, vond ik dat de 
 politiek ook van zich moest laten horen. Maar politiek  
en kunst zijn twee heel verschillende werelden en 
 mensen praten soms langs elkaar heen omdat ze elkaars 
overwegingen niet begrijpen. Omdat ik in beide werelden 
actief ben of ben geweest en de talen van beide begrijp, 
vond ik dat daar een rol voor mij lag.’

Hoe was de sfeer tijdens ‘het ontbijt’?
‘Het was de sfeer van een spannend jongensboek, omdat 
alles geheim moest blijven, alle fractievoorzitters moesten 
naar binnen bij het Mauritshuis zonder gezien te worden. 
Iedereen stond open voor de uitleg van het Rijksmuseum, 
er was een bijdrage van het Mauritshuis en het verhaal 
van de Vereniging Rembrandt overtuigde ook. Het was 
nog even een dubbeltje op z’n kant toen het ging over  
de vraag hoe we dat allemaal moesten organiseren, maar 
door de bank genomen was iedereen heel enthousiast.’

Waarom denkt u dat deze politieke steun  
gevonden werd?
‘Rembrandt is van ons allemaal. Iedereen heeft zijn  
mond vol van nationaliteit en identiteit en wat is er nou 
Nederlandser dan Rembrandt? Het gevoel dat het om 
een unieke kans ging en de onbekendheid van deze 
 portretten, die nooit worden getoond, speelden ook  
een rol.’ 
 
Wat vindt u van de uitkomst?
‘Ik heb er wel een dubbel gevoel bij, dat zeg ik eerlijk. Er 
zitten nog allerlei haken en ogen aan en ik weet nog niet 
hoe het allemaal gaat uitpakken. Hoe het restauratieplan 
wordt aangepakt met twee eigenaren bijvoorbeeld. Het 
positieve is dat de portretten in Europa toegankelijk zijn 
voor iedereen. Maar ik had natuurlijk veel liever gezien dat 
ze naar Nederland waren gegaan, dat was ook mijn inzet.’
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De Anatomische les van Dr Nicolaes 
Tulp uit 1632 is een soort toneelstuk, 
en op het Portret van een scheeps-
bouwmeester en zijn vrouw uit 1633 
komt de echtgenote haar man een 
briefje brengen. Maerten Soolmans 
en zijn Oopjen uit 1634 wachten ons 
op als kwamen wij bij de jonggehuw-
den op bezoek. Ze zijn schatrijk en 
schamen zich daar niet voor. Je vraagt 
je af wat Rembrandt van Maertens 
schoenen dacht.

Maar: Rembrandt was zelf nog jong 
en boven zijn stand getrouwd met  
de burgemeestersdochter Saskia. Hij 
wilde erbij horen, bij die grote lui, en 
keek nauwkeurig naar zijn modellen 
– die hij prachtig met al hun kostbare 
accessoires schilderen kon. Later, in 
zijn portretten van het oude echtpaar 
Trip of in de schuwe intimiteit van 
het Joodse bruidje, kijkt hij door die 
accessoires heen. Maar toen was hij 
al failliet gegaan, en Saskia was dood. 
Saskia, die hij in 1634 nog als Flora 
had geschilderd, met bloemen op 
haar hoofd. 

Het is romantisch om zo over een 
kunstenaar te schrijven, ik weet het. 
Maar Rembrandt was ook een mens. 
Zijn huis werd een huisje, en in 
plaats van de burgemeestersdochter 
kwam er een ongeletterde geliefde 

die  tekende met een kruisje. En hoe 
minder Rembrandt had, hoe meer hij 
kreeg. Zijn gulzige oog zag alsmaar 
beter. 

De jonge Rembrandt schilderde De 
blindmaking van Samson: het bloed 
spat bijkans op je schoenen, en zulke 
van pijn verwrongen voeten had nog 
nooit iemand geschilderd. Samsons 
mooie vrouw, die hem verraden heeft, 
triomfeert. Het is een opera. De late 
Rembrandt doet zoiets niet meer, 
maar schildert zijn vriendin Hendrikje, 
vermoedelijk zwanger, badend in een 
stroom. De intimiteit van dat schilderij 
is ongehoord. Over de rol die het 

model vervult – is het Callisto, is het 
Suzanna? – twisten de geleerden. 

Maerten Soolmans en Oopjen 
Coppit, hoe zou de late Rembrandt 
naar ze hebben gekeken? Zoals Henk 
van Os al schreef: die lui wisten zich 
nog geen houding te geven. Hoe 
presenteert zo’n jongen zich, wiens 
geld uit suiker en van zijn echtgenote 
komt? Ten voeten uit, alsof hij van 
de hoogste adel is. En Rembrandt 
stelt hem aan ons voor. Maar hoe 
staat hij naast een Don Carlos van 
Velázquez? 

Frans Hals zette de burgers van de 
Republiek ook op het wereldtoneel, 

Twee perfecte 
portretten van de 
jonge Rembrandt 

Portret van de 
Infant Don Carlos
Diego Velázquez
ca. 1625. Olieverf op 
doek, 209 x 126 cm
MUSEO NACIONAL  

DEL PRADO, MADRID

PETER HECHT

Rembrandt werd al heel jong in Leiden opgemerkt  
als een groot talent, maar verhuisde ondanks een even 
 eervolle als lucratieve opdracht van het stadhouderlijk 
hof in Den Haag al snel naar Amsterdam. Leiden was  
te klein. Rembrandt zocht een grotere markt voor zijn 
historiestukken, al verdiende hij meer met zijn portretten, 
die hij als een historieschilder ensceneerde.  

MINISPECIAL: DE PORTRETTEN VAN MAERTEN SOOLMANS EN OOPJEN COPPIT
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maar hij was geen historieschilder. 
Zijn achtergrond was het genrestuk, 
en zijn modellen mochten flirten en 
lachen, zelfs wippen op hun stoel. 
Isabella Coymans reikt haar man een 
roos, en lacht hem toe als een ver-
liefde vrouw. Zij krijgt die dikke nog 
wel uit zijn stoel, want zij is onweer-
staanbaar.  

Dat echtpaar van Hals is in 1886 
 gescheiden: de man van Isabella 
kwam terecht in het Koninklijk 
Museum in Antwerpen, terwijl zij 
nog steeds behoort tot dezelfde 
 collectie Rothschild waaruit nu 
Maerten Soolmans en Oopjen Coppit 
worden verkocht. Hopelijk zal de 
wonderlijke constructie van het ge-

van de uitgeweken Oranjes werd 
naar Parijs  afgevoerd, maar uit de 
overgebleven werken werd in 1800 
de Nationale Konst-Gallerij gevuld, 
die in Huis ten Bosch werd openge-
steld voor de burgerij. Deze Konst-
Gallerij moest niet alleen de deugd 
van de vaderlandsliefde, maar ook 
de zogeheten historieschilderkunst 
bevorderen. Het werd het begin van 
het huidige Rijksmuseum.

deelde eigendom die voor deze 
Rembrandts is bedacht, uiteindelijk 
niet ook tot zo’n fatale scheiding 
 leidens

Peter Hecht is hoogleraar Kunst-

geschiedenis aan de Universiteit  

Utrecht en bekleedt het Vereniging 

Rembrandt-fellowship

Portret van 
Stephanus Geraerdts
Frans Hals
ca. 1650. Olieverf  
op doek, 115 x 87 cm
KONINKLIJK MUSEUM 

VOOR SCHONE KUNSTEN, 

ANTWERPEN

Portret van  
Isabella Coymans
Frans Hals
ca. 1650. Olieverf  
op doek, 116 x 86 cm
COLLECTIE ROTHSCHILD,

PARIJS

Nederland was eind september in op-

winding over een mogelijke aankoop 

van twee portretten van Rembrandt 

door het Rijksmuseum. Het was een 

positief gestemde opwinding; men 

stelt prijs op een nationaal bezit van 

prominente kunstwerken uit de eigen 

kunstgeschiedenis. 

Dat werd duidelijk in een adhesie-
betuiging van bijna alle voorzitters 
van fracties uit de Tweede Kamer, 
die voor deze gelegenheid werden 
geconsulteerd. Deze vorm van kunst-
waardering is twee eeuwen oud. Dat 
er een  nationaal museum moet zijn 
en een nationale kunst, is een idee 
uit de Verlichting. Dit werd in Ne-
derland verwezenlijkt na de Bataafse 
revolutie (1795). De kunstcollectie 

 JAN BANK

Nationale kunst
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Rembrandt kreeg zijn standbeeld in 
Amsterdam in 1852. Dat was een 
antwoord op de verheffing van 
Rubens tot kunstenaar van het on-
afhankelijke België. Eerder al was 
Rembrandt tot een (romantisch) 
genie uitgeroepen. Zijn nationalise-
ring leverde het beeld op van een 
geniaal kunstenaar, die model kon 
staan voor de toenmalige burgerlijke 
moraal. In 1906 zou dat tijdens de 
Rembrandtfeesten worden benadrukt 
en bezongen. Het paste in een 
 nationaal bewustzijn, waaraan 
Conrad Busken Huet uiting gaf toen 
hij schreef dat Nederland in de 
 wereld meetelde vanwege ‘Java en 
de Staalmeesters’.
 Zulke noties leidden tot het  
besef, dat nationale kunstwerken  
in Nederland niet mochten worden 
verkocht aan buitenlandse verzame-
laars of musea. Dat kregen de 
Oranjes, de erfgenamen van koning 
Willem II, te horen toen ze al een 
jaar na diens overlijden zijn omvang-
rijke kunstcollectie lieten veilen. 
Willem II had veel schilderijen verza-
meld en in Den Haag in de door hem 
ontworpen gotische zaal getoond. 
De vroege Vlamingen en Italianen 
behoorden tot de favorieten, maar 
de verzameling bevatte ook Hollandse 
meesters. Een hoogtepunt daarin was 
het door Rembrandt geschilderde 

portret van Nicolaes Ruts, dat nu on-
derdeel is van de The Frick Collection 
in New York. De haast werd achteraf 
betreurd. Bij een latere afwikkeling 
van de erfenis bleek, dat de grond-
opbrengst voldoende rende ment had 
kunnen  opleveren om de koninklijke 
schulden te delgen. 
 Ook burgers verkochten belang-
rijke kunstwerken. De portretten van 
Maerten Soolmans en Oopjen Coppit, 
afkomstig uit het kabinet Van Loon, 
kwamen in 1877 in het bezit van 
Gustave baron de Rothschild. Ze 
werden verkocht door de erfgenamen 
van Annewies van Winter, weduwe 
van jonkheer Pieter van Loon. In Het 
Nieuws van den Dag van 21 augustus 
1877 beklaagde een Haagse burger, 
F.P. ter Meulen, zich erover dat het 
niet gelukt was om beide portretten 
voor Nederland te behouden. Naast 
het argument van de schilderkunst 
als nationaal kenmerk van Nederland 
verweet hij de verkopers hun gebrek 
aan vaderlandse gezindheid. ‘Jan Rap’ 
kent geen kunstliefde, maar afstam-
melingen van een patricische familie 
dienden daarvan wel te getuigen. 
 Er was in die jaren overigens sprake 
van een ommekeer. Kort na de dood 
van eerste minister Thorbecke in 1872 
nam de Tweede Kamer een motie aan 
om de kunsten te gaan steunen; te 
beginnen met de bouw van een nieuw 
Rijksmuseum. Thorbecke, initiatief ne-
mer van de parlementaire democratie 
in Nederland, had een terughoudend 
kunstbeleid voor gestaan. Ruim tien 
jaar later, in 1883, werd de Vereniging 
Rembrandt opgericht. Nu kwam ook 
uit de burgerij het initiatief om kunst 
in nationale musea te behouden (en 
te vermeerderen)s

Jan Bank is emeritus hoogleraar 

Vaderlandse Geschiedenis aan de 

Universiteit Leiden

Portret van Nicolaes Ruts
Rembrandt
1631. Olieverf op paneel,  
116,8 x 87,3 cm
THE FRICK COLLECTION, NEW YORK

Een standbeeld voor Frans Hals
Spotprent op de ‘uittocht’ van 17de-
eeuwse schilderijen naar het buitenland
Marius Bauer
1895. Litho, 410 x 300 mm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM
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MINISPECIAL: DE PORTRETTEN VAN MAERTEN SOOLMANS EN OOPJEN COPPIT
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De verwerving was allerminst van-
zelfsprekend. Zowel het Rijksmuseum 
als Museum Boijmans waren er des-
tijds op gebrand een schilderij van 
deze meester te bemachtigen, maar 
die waren in die tijd al nauwelijks 
meer op de markt, en wie een authen-
tieke Bosch dacht te kopen, liep het 
risco een kopie of een werk van een 
van diens vele navolgers in de maag 
gesplitst te krijgen.
 Dirk Hannema, de toenmalige 
 directeur van Museum Boijmans, had 
zijn oog laten vallen op een schilderij 
van Bosch in een Weense privéverza-
meling die op 29 september 1930 zou 
worden geveild. Hij had het geluk dat 
kunsthandelaar Goudstikker bereid 
was voor het museum te bieden en 
het bedrag voor te schieten. Uitein de-
lijk werd het paneel ook toegeslagen 
aan Goudstikker, maar daarmee was 
een plaats in de collectie nog niet 
verzekerd: Hannema moest in vier 
maanden tijd aan 262.000 gulden 
zien te komen voor zijn grootste aan-
koop ooit.
 Dat lukte met vereende krachten. 
Dankzij het legaat van J.P. van der 
Schilden en schenkingen van D.G. van 
Beuningen, F.W. Koenigs en de 
Vereniging Rembrandt kon het werk 
aan de verzameling worden toege-
voegd. ‘Het schilderij van Bosch moet 
in 1931 een soort juweel zijn geweest,’ 
denkt Lammertse. ‘De collectie van 

Museum Boijmans was echt heel 
 bescheiden, er waren bijna geen 
vroege Nederlanders. Je moet niet 
vergeten dat het toen nog Museum 
Boijmans was, de verzameling van 
Van Beuningen met Van Eyck en 
 andere vroege meesters maakte daar 
nog geen deel van uit.’
 Nog altijd is de schilderkunst van 
Bosch in Nederland alleen in Rotter-
dam vertegenwoordigd, en het is 
dan ook geen toeval dat de tentoon-
stelling De ontdekking van het dagelijks 
leven van Bosch tot Bruegel juist daar 
is te zien. De marskamer hangt er 
voor het eerst naast het drieluik De 
hooiwagen uit het Prado in Madrid, 
dat in gesloten toestand een sterk 
verwante voorstelling laat zien. 
Lammertse: ‘Deze kwetsbare werken 
op paneel worden nooit uitgeleend. 
Het is de eerste keer in 450 jaar dat 

dit triptiek Spanje verlaat, en na 
Rotterdam gaan beide stukken  
ook naar de grote Bosch-tentoon-
stelling in ’s-Hertogenbosch. Dat  
wij De marskramer hebben, was hét 
 ar gument om dit werk te kunnen 
lenen.’s

VAN ONS ALLEMAAL SINDS 1931

De marskramer
Jheronimus Bosch
ca. 1500. Olieverf op 
paneel, 71 x 70,6 cm
MUSEUM BOIJMANS

VAN BEUNINGEN, 

ROTTERDAM

Zelfs de oudste leden van de Vereniging Rembrandt 
zullen zich Museum Boijmans Van Beuningen niet 
meer kunnen herinneren zonder De marskramer van 
Jheronimus Bosch (ca. 1450–1516), want het is al 
sinds 1931 een van de blikvangers in de verzameling. 
‘Het is een cruciaal stuk voor het museum’, beaamt 
Friso Lammertse, conservator oude schilderkunst. 
‘Wat mij betreft zelfs het allerbelangrijkste, al zullen 
anderen misschien voor de Toren van Babel van 
Pieter Bruegel kiezen’.

De marskramer van Jheronimus 
Bosch speelt een sleutelrol in de 
tentoon stelling De ontdekking van 
het dagelijks leven van Bosch tot 
Bruegel, die tot en met 17 januari 
2016 in Museum Boijmans Van 
Beuningen is te zien. Een maand 
later, op 13 februari, gaat de grootste 
overzichtstentoon stelling van 
Jheronimus Bosch ooit van start in 
het Noordbrabants Museum in 
’s-Hertogenbosch: Jheronimus  
Bosch – Visioenen van een genie. 

DE MARSKRAMER  JHERONIMUS BOSCH
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Kern van de museumcollectie vormde 
toen (en nu) het Middeleeuwse kunst-
bezit van de zusters, dat afkomstig 
was uit het gesloopte 15de-eeuwse 
klooster Koudewater bij Rosmalen. 
Die rijke inventaris verhuisde met  
de Birgittinessen in 1713 naar Uden – 
in de veilige, soevereine en rooms-
katholieke enclave van het Land  
van Ravenstein waar de abdij van 
Koudewater werd voortgezet in de 
huidige abdij ‘Maria Refugie’. 
 Toen in de jaren zeventig van de 
 vorige eeuw ruimte vrijkwam in dit 
Udense klooster, werd een geschikte 
invulling gevonden door een deel tot 
museum te bestemmen. Mede dankzij 
genereuze permanente bruiklenen 
van het Bisschoppelijk Museum  
van ’s-Hertogenbosch en van het 
Rijksmuseum Amsterdam – waaronder 
een groot deel van de oorspronkelijke 
beeldenschat van het klooster, die 
door Pierre Cuypers en Victor de 
Stuers in 1875 voor ‘hun’ nieuwe 
Rijksmuseum was aangekocht van de 
armlastige zusters – kwam in Uden een 
klein, maar heel bijzonder museum 
tot stand: nergens anders in ons land 
bestond zo’n combinatie van een 

‘ levend’ klooster en een museum 
binnen één historisch complex. 
 Inmiddels is het museum uitge-
groeid tot een volwassen instelling, 
met een actief tentoonstellingsbeleid 
en educatief aanbod, maar vooral 
met een rijke kunstverzameling. 
Hoogtepunten zijn middeleeuwse en 
barokke sculptuur, verluchte hand-
schriften en edelsmeedkunst, maar 
ook spirituele kunstwerken van 
 eigentijdse kunstenaars als Guido 
Geelen, Marc Mulders of Natasja 
Kensmil. Aan die collectie heeft de 
Vereniging Rembrandt met cruciale 
steun in de loop der jaren geregeld 
bijgedragen, bijvoorbeeld bij de ver-
werving van de kelk van Koudewater, 
de schitterende ivoren Maria 
Immaculata van Mattheus van 
Beveren in 2007 en heel recent door 
de schenking van een Frans gotisch 
reliëf (zie p. 19).  
 Nu, ruim veertig jaar later, staat 
het Museum voor Religieuze Kunst 
aan de vooravond van een ingrijpend 
transitieproces dat het een stevig 
fundament moet bieden in een snel 
veranderend cultureel landschap. 
Sinds maart 2015 is gewerkt aan een 
ambitieus verbouwingsplan en aan 
de financiering daarvan (bijdrages 
zijn nog steeds zeer welkom!). De 
nieuwe plannen omvatten geen uit-
breiding, maar wel een aantal bouw-
kundige ingrepen – naar ontwerp 
van architect Cees Dam – die moeten 
leiden tot een grotere helderheid en 
modernisering van het conglomeraat 
van zalen in en rond het historische 
abdijcomplex. Voorop staat een 
 versterking van eigen identiteit, de 

FRITS SCHOLTEN

Aan de rand van het Brabantse Uden, daar waar  
de stedelijke bebouwing overgaat in het platteland, 
ligt het 18de-eeuwse klooster Maria Refugie. Hier 
huizen sinds de 18de eeuw de zusters Birgittinessen, 
volgelingen van de heilige Brigitta van Zweden.  
Het ommuurde abdijcomplex biedt daarnaast  
sinds 1974 ook onderdak aan het Museum voor 
 Religieuze Kunst. 

Maria Immaculata
Mattheus van Beveren
ca. 1680. Ivoor, H 36,4 cm
MUSEUM VOOR RELIGIEUZE KUNST, UDEN

Het abdijcomplex waarin 
het Museum voor Religieuze 
Kunst is gehuisvest

Naar een nieuw museum in de abdij
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unieke plek en het monastieke profiel 
– soberheid, verstilling – van dit 
‘ museum in een abdij’.  Bovendien 
zal het vernieuwde museum plaats 
bieden aan een open depot annex 
schatkamer, een aparte educatieve 
ruimte, goede horeca en een winkel 
met producten die de kloosteridenti-
teit verder ondersteunen. Zo wordt 
momenteel onderzocht of in de oude 
bakkerij van het klooster, die al 
 decennia in onbruik is, straks weer 
kloosterbrood kan worden gebakken. 
 Als de plannen in de loop van 2016 
gerealiseerd zijn, komen bezoekers 
het museum binnen via een nieuwe 
entree – de poort in de oude kloos-
termuur – en staan ze onmiddellijk in 
een andere, besloten wereld. Binnen 
de muren van de abdij ontvouwt  
zich een plek van cultuur, historie, 
inspiratie en verstilling: die van de 
oude kloosterhof en kruidentuin, van 
de abdij met zijn jaarlijks wisselende 
collectiepresentaties en de overige 
zalen met tentoonstellingen. Maar ook 
die van de kleine geloofsgemeen-
schap van de zusters Birgittinessen, 
levend in de afzondering van het 
niet-publieke deel van het kloosters

Frits Scholten

Senior conservator beeldhouwkunst 

Rijksmuseum Amsterdam en bestuurslid 

van het Museum voor Religieuze Kunst 

te Uden

De voorstelling geeft zijn geheim  
niet in één oogopslag prijs. De ziel 
die in een doek ten hemel wordt ge-
leid, lijkt zich schuil te willen houden 
in het zachte verendek van zijn be-
schermer. De engel oogt majestueus, 
zijn gewaad waaiert breed uit, de ziel 
is klein als een kind en naakt als een 
baby. Het is een intiem, ontroerend 
beeld. 

Miskelk van  
het klooster 
Mariënwater  
te Koudewater
Andreas Somers
1693-94. Verguld  
zilver, H 29 cm
MUSEUM VOOR

RELIGIEUZE KUNST,  

UDEN

Hemelvaart van een ziel
Frankrijk
Ca. 1300-50. Kalksteen, H 26,5 cm B 28 cm
MUSEUM VOOR RELIGIEUZE KUNST, UDEN

Af en toe ontvangt de Vereniging Rembrandt kunstwerken of erfenissen met 
kunstwerken met het verzoek die voorwerpen een plaats te geven in een daartoe 
geëigend museum. De Vereniging zoekt dan op een zorgvuldige wijze een 
openbare collectie waar zo’n werk goed tot zijn recht zal komen. Daarmee wordt 
volgens de wens van de erflaters de Collectie Nederland niet alleen met kapitaal, 
maar ook met door hen zelf verzamelde kunstwerken verrijkt. Op deze manier 
kwam een 14deeeuws reliëf in Uden. 

MUSEUM VOOR RELIGIEUZE KUNST IN UDEN

 Bijzondere schenking

Een intiem beeld 
van de dood



Kunstvragen 

Matthijs de Clercq (85)
Kunstliefhebber, woonachtig in New York, lid van de Vereniging 
Rembrandt sinds 2000.

Wat is uw eerste kennismaking met kunst?
‘Dat was al heel vroeg, want mijn grootouders 
van moederskant hadden een belangrijke 
verzameling met hoofdzakelijk 16de- en 17de-
eeuwse schilderijen van Hollandse meesters. 
Als wij daar als kinderen waren, stonden we met 
onze mond open. Na het overlijden van mijn 
grootouders kwam een kwart van die collectie 
bij ons in huis te hangen. Het zag er uit als 
sommige zalen van het Frans Hals Museum.’
 

Herinnert u zich nog uw eerste kunstreproductie?
‘Die waren er niet.’

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Voor schilderijen verzamelen was ik niet rijk genoeg, maar 
tekeningen kon ik wel betalen. Mijn eerste aankoop was een 
tekening van Jacob Cats. Misschien leuk om te vertellen dat mijn 
familie gelieerd is aan die van de tekeningenverzamelaar Jacob de 
Vos, wiens veiling in 1883 aanleiding was voor de oprichting van 
de Vereniging Rembrandt.’

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Als ik in Nederland ben, breng ik altijd een bezoek aan Teylers 
Museum, maar ik ga ook graag naar het Frans Hals, het Boijmans, 
het Mauritshuis, het Rijksmuseum en het Dordrechts Museum. En de 
collectie van de National Gallery in Washington is heel bijzonder.’
 
Welke tentoonstelling heeft ooit indruk gemaakt?
‘De tentoonstelling van tekeningen uit het bezit van Teylers die in 
de jaren tachtig in de Pierpont Morgan Library was. En natuurlijk 
Vermeer in het Mauritshuis en de late Rembrandt in het 
Rijksmuseum.’

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen steunen?
‘Dat doe ik al. Ik koop tekeningen voor Teylers Museum. Bijna altijd 
uit de 16de eeuw, omdat daar de hiaten in de collectie zitten. Maar 
goede tekeningen zijn schaars, het is heel moeilijk om iets moois 
te vinden. Vorig jaar heb ik onder andere tekeningen van Denys 
Calvaert, Paul Bril en Jacob Matham voor de verzameling gekocht.’

Zou het ooit mogelijk zijn, wat zou u graag uit uw eigen 
verzameling aan een museum willen schenken, om iedereen van 
mee te kunnen laten genieten?
‘Ik heb een heel mooi schilderij van Salomon Ruysdael uit de 
verzameling van mijn grootvader geschonken aan het Mauritshuis 
en alle tekeningen aan Teylers. Van jongs af aan heb ik al dingen 
weggegeven.’ 

INTERVIEW

We kunnen er een hele traditie bij 
denken, ons de rituelen rond de dood, 
de hemel en engelen in her innering 
roepen. In paradisum  deductant te 
Angeli, dat engelen u naar het paradijs 
mogen begeleiden, het wordt sinds 
mensenheugenis gezongen als de 
kist de kerk wordt uitgedragen. De 
smart van het afscheid wordt op dit 
reliëf verzacht. Na een heel leven 
eindigen we als een pasgeborene, 
geborgen in een doek. We sterven 
zoals wij geboren worden.
 Men neemt aan dat dit type voor-
stelling ons is overgeleverd vanuit 
Byzantium. De Byzantijnen grepen 
op hun beurt weer terug op de 
Grieken, die zoals te zien is op hun 
grafmonumenten, meenden dat de 
ziel via de mond het lichaam verliet. 
De ziel was een figuurtje met vleugels, 
een psyche. Die psyche werd later 
ziel én engel. Andere beeldtradities 
zijn al even aandoenlijk. Zoals bij het 
Ontslapen van de Moeder Gods, de 
orthodoxe benaming voor het sterf-
bed van Maria. De zoon verschijnt om 
de ziel van zijn moeder, een figuurtje 
in witte doeken gewikkeld, ten hemel 
te voeren.

ALLERZIELEN

Het laagreliëf in kalksteen maakte 
oorspronkelijk deel uit van een graf-
steen. Het pinakel aan de linkerzijde 
doet vermoeden dat het om een 

fragment gaat, afkomstig uit de 
linker bovenzijde. Het reliëf werd uit 
de plaat los gezaagd, waarna de ran-
den werden gepolijst. Wat er met de 
rest van de grafsteen is gebeurd, is 
onbekend.
 Bewaard gebleven grafstenen uit de 
14de eeuw bieden ons de mogelijkheid 
tot een reconstructie. De beeltenis van 
de overledene (soms een echtpaar) 
werd in die periode gevat in een 
 gotische nis. Aan de  bovenzijde, links 
en rechts van het tympaan, bevonden 
zich twee engelen. De een zwaaiend 
met een  wierookvat, de ander, zoals 
hier, als begeleider van de ziel.
 Op grond van een stilistisch onder-
zoek ligt een toeschrijving aan een 
Frans atelier uit de eerste helft van 
de 14de eeuw voor de hand. 
 Het reliëf is in 2005 door verzame-
laarster Maria van Es verworven in 
de kunsthandel en na haar overlijden 
via bemiddeling van de Vereniging 
Rembrandt overgedragen aan het 
Museum voor Religieuze Kunst te 
Uden. Een bijzonder welkom geschenk 
dat aan de vooravond van Allerzielen 
(2 november) in de presentatie van 
het museum is opgenomens

Wouter Prins

Conservator

Bron

Expertiserapport kunsthandel De Backker, Brussel
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VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 16DE EN 17DE EEUW

Hollands welvaren
Keukenstuk van Hoornse schilder Rotius voor Westfries Museum

 Zo’n weelderig keukenstuk uit 
de 17de eeuw prijkte op het 
 verlanglijstje van het Westfries 

Museum in Hoorn. Een schilderij uit 
dit genre, vaak overdadig gevulde 
 keukens, vol van symboliek, ontbrak 
in de collectie. Het museum had echter 
nooit durven dromen dat het een 
keuken interieur van de Hoornse por-

trettist en stillevenschilder Jan Albertsz 
Rotius (1624–1666) zou verwerven. 
 Op het gesigneerde schilderij is een 
keukenmeid te zien die achter een tafel 
staat en een eend bij de nek vasthoudt. 
Op de tafel liggen allerlei etens waren 
zoals kool, stukken vlees en gevogelte 
uitgestald. Het werk kwam onder de 
aandacht van het museum nadat het 

bij een veilinghuis in Warschau onder 
de hamer kwam en onverkocht bleef. 
Deze buitenkans werd met beide 
 handen aangegrepen en dankzij een 
onmisbare bijdrage van de Vereniging 
Rembrandt wist het museum het 
 schilderij te bemachtigen. 
 Jan Albertsz Rotius was in de 17de 
eeuw een van de meest invloedrijke 
schilders van Hoorn, waar hij een veel-
gevraagd portrettist was onder de elite. 
Het Westfries Museum heeft een aan-
zienlijk aantal werken van Rotius in 
de collectie waaronder de imposante 
schuttersstukken die hij schilderde 
voor de Oude en Nieuwe Doelen in 
Hoorn. Het nu verworven keukenstuk 
is uniek binnen zijn oeuvre en het lijdt 
geen twijfel dat het kleurrijke schilderij 
een bijzondere aanvulling vormt op  
de collectie van het museum, dat zich 
richt op de geschiedenis van Hoorn en 
West-Friesland in de Gouden Eeuw. 
 Het Westfries Museum organiseert 
in 2016 een overzichtstentoonstelling 
ter gelegenheid van het 350ste sterf-
jaar van Rotius. Hierin zal de nieuwste 
aanwinst een belangrijke plaats in-
nemens

Esther Blanken

Zelfstandig kunsthistoricus

Teerhartig over dode dieren en ingewanden deden ze niet, in de 
17de eeuw. De jonge keukenmeid in dit schilderij wordt omringd 
door dode vogels, grote stukken vlees, schapenpoten en een gevilde 
 schapenkop. Op de wand achter haar hangen zelfs ingewanden 
te drogen. Destijds zal dit bijna anderhalve meter brede schilderij 
vooral associaties met rijkdom en overvloed hebben opgeroepen.

Jonge keukenmeid achter een tafel  
met etenswaren
Jan Albertsz Rotius
ca. 1650. Olieverf op doek, 119 x 147 cm
Bijdrage: € 10.000 uit het BankGiro Loterij 
Aankoopfonds
WESTFRIES MUSEUM, HOORN

De Jonge keukenmeid van Jan Albertsz Rotius 
is  aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt, mede dankzij haar BankGiro Loterij 
Aankoopfonds.
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 Borden en schotels van glas 
zijn vanaf de 16de eeuw in 
Venetië vervaardigd in 

 verschillende maten. Op Italiaanse 
fresco’s en schilderijen is zicht-
baar hoe op de grotere glazen 
schotels voedsel wordt geserveerd. 
De kleinere borden kunnen hebben 
gediend als eetborden, of als onder-
schotels van kommen. 17de-eeuwse 
glazen borden hebben een vlakke 
vorm met een brede rand; dezelfde 
modellen zijn ook vervaardigd  
in aardewerk, tin en edelmetaal. 
Glazen borden zijn ten opzichte 
van exemplaren in andere materia-
len om voor de hand liggende 
 redenen relatief weinig bewaard 
gebleven. 
 De versiering op de rand van het 
recent verworven bord is uitgevoerd 
in de diamantgravuretechniek, 
waarbij met een scherpe diamant-
punt lijntjes in het glas worden 
 gekrast. Het graveren van glazen 
voorwerpen werd al in de Romeinse 
oudheid toegepast, maar verdween 
in de middeleeuwen. In de eerste 
helft van de 16de eeuw herleeft 
deze decoratietechniek in Venetië, 

de stad waar voor het eerst ook 
flinterdun, helder en kleurloos glas 
wordt vervaardigd, het zogenaamde 
cristallo. Een diamantgravure heeft 
in dit transparante glas een schit-
terend effect. 
 Met de grote populariteit van dit 
dunne, kleurloze glas uit Venetië 
verspreidt deze decoratietechniek 
zich over Europa. In de 17de eeuw 
is de diamantgravure met name in 
de Nederlanden op een bijzonder 
hoog niveau toegepast. Het Ge-
meentemuseum heeft een belang-
rijke glascollectie. De verzameling 
gegraveerd Europees glas uit de 
17de en 18de eeuw is wereldberoemd 
en bevat onder andere interessante 
voorbeelden van in Nederland 
met de diamant gegraveerde, soms 
ook gesigneerde glazen. De Neder-
landse gravures onderscheiden zich 
van die uit andere landen door  
de naturalistische weergave van 
planten, dieren, mensen en land-
schappen. 
 Venetiaanse diamantgravures 
daarentegen tonen over het alge-
meen meer gestileerde bloem- en 
bladranken. De weergegeven 
 motieven worden opgebouwd uit 
duidelijke omtreklijnen gevuld 
met parallelle, of elkaar in het hart 
van de bloemen kruisende lijntjes. 
Dit geldt ook voor de gravering 
op de rand van het onlangs aange-
kochte bord. Wie goed kijkt, ziet 
dat de bladvoluten en bloemen 

met elkaar zijn verbonden door 
verbindingsdraadjes met speciale 
knoopjes, die zo kenmerkend voor 
naaldkant zijn. Terwijl het 
Venetiaanse Murano wereldwijd 
bekend is geworden door het glas 
dat daar wordt gemaakt, is het iets 
verder gelegen eilandje Burano 
beroemd om zijn naaldkant. Het 
in dit bord weergegeven decor is 
dusdanig specifiek Venetiaans, dat 
over de herkomst uit deze stad 
geen twijfel bestaat.
 Glas met dit kantdecor is uiterst 
zeldzaam; vooralsnog is dit alleen 
op een kleine pot met deksel in  
de collectie van Rijksmuseum 
Amsterdam aangetroffen. Hoewel 
in de literatuur over diamant-
gravures op Venetiaans glas regel-
matig aan kant wordt gerefereerd, 
is de link zelden zo duidelijk als 
op dit bord. Om die reden is deze 
aanvulling van onze kleine collectie 
Venetiaans gegraveerd glas van 
 betekenis. Wat de aanwinst nog 
aantrekkelijker maakt, is dat er 
ook een relatie met een andere 
deelverzameling is aan te wijzen: 
het Gemeentemuseum bezit in  
de  kostuumcollectie verschillende 
voorbeelden van Venetiaans naald-
kant uit de 17de eeuw. Het bordje 
is nu opgesteld met een strook 
naaldkant uit dezelfde periodes

Jet Pijzel-Dommisse

Conservator

VERZAMELGEBIED GESTEUND    GLAS

Kantwerk van glas
Gemeentemuseum Den Haag verwerft Venetiaans bord

Murano en Burano. Twee eilandjes in de lagune van Venetië, 
het ene wereldberoemd om zijn glasproductie, het andere 
om zijn naaldkant. Zelden is de link tussen beide kunst-
nijverheidscentra zo duidelijk aangetoond als in dit geraf-
fineerd gedecoreerde bord. Het vond een passende plaats in 
Gemeentemuseum Den Haag, dat zowel een collectie glas als 
een collectie naaldkant uit Venetië bezit.

Dasslip (detail) 
Venetië
1685-1700. Linnen 
naaldkant, Venise  
à la rose
GEMEENTEMUSEUM,

DEN HAAG
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Glazen bord met kantdecor
Venetië
Late 17de eeuw. Helder kleurloos glas met diamantlijn gravure, ø 24,4 cm
Bijdrage: € 6.000 uit het Jaap en Joanna van der Lee-Boersfonds
GEMEENTEMUSEUM, DEN HAAG

Het glazen bord met kantdecor uit Venetië is aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt, mede dankzij haar Jaap en Joanna van der Lee-Boersfonds.
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 Het is hartje winter: het landschap is besneeuwd, 
het ijs kraakt. Jong en oud genieten van 
 wintervertier. Ze zwieren over het ijs, maken 

een gezellig babbeltje of warmen zich bij de koek en 
zopie. De sfeer is ontspannen. Een late middagzon 
zet het tafereel in een sferisch licht. Schaatsers bij een 
Hollandse stad van de Haagse romantische landschap-
schilder Andreas Schelfhout (1787–1870) uit 1857 kan 
met recht de ‘Schelfhout onder de Schelfhouts’ worden 
genoemd. Het is een van zijn grootste winterland-
schappen en van hoge artistieke kwaliteit. Niemand 
blijft onberoerd bij het kijken naar de prachtige details. 
Het is alsof de Haagse dichter Samuel Johannes van 
den Bergh dit schilderij voor ogen had toen hij in zijn 
uitgebreide lofdicht op Schelfhout schreef: 

Het bosch is naakt, het veld besneeuwd, en vloed
en vliet gestold tot spieglend ijs; de jeugd
begroet dees ommekeer met blijde vreugd,
en bindt zich ijzren vleuglen aan den voet.
De Schenk ziet op heur dicht bevloerden plasch,
Waar eerst de riem van ’t bootje meester was,
Haar zwieren, zwaaien, zengen, vroeg en laat; 1

GALERIE STEENGRACHT

Schaatsers bij een Hollandse stad was een van de top-
stukken in de Galerie Steengracht, gevestigd in  
het woonhuis van de Steengrachten aan de Lange 
Vijverberg 3 in Den Haag.2 Hendrik Steengracht van 
Oosterland (1808-1875) kocht het werk in 1857 direct 
van de kunstenaar voor 3.300 gulden. Na zijn dood 
vererfde de collectie op zijn neef, Hendricus Adolphus 
Steengracht van Duivenvoorde (1836-1912). Deze was 
sinds 1866 ook de eigenaar van het eeuwenoude  adellijk 
landgoed Duivenvoorde, gelegen bij Voorschoten. 
Na Hendricus’ overlijden in 1912 werd de schilderijen-

collectie geveild in Parijs en Amsterdam en raakte  
zij verspreid. 
 De collectie Steengracht was een bijzondere verza-
meling oude en levende meesters die vanaf het midden 
van de 18de eeuw bijeen werd gebracht. De wortels 
ervan lagen bij het Zeeuwse echtpaar Johan Gualtherus 
van der Poort en Johanna Susanna van der Mandere. 
Hun kleinzoon, Johan Steengracht van Oostcapelle 
(1782-1846), tevens de eerste directeur van het 
Maurits huis, bouwde deze uit tot een kunstverzame-
ling van naam en faam. Reisgidsen uit die tijd, zoals 
de Baedeker, kwalificeerden een bezoek aan de Galerie 
Steengracht als een ‘must’. De overgeleverde gasten-
boeken tonen de grote populariteit van de Galerie 
onder buitenlandse bezoekers.

OUD ADELLIJK FAMILIEBEZIT

De collectie Steengracht is nauw verbonden met de 
bewonersgeschiedenis van Duivenvoorde. Kasteel 
Duivenvoorde dateert uit 1226 en is altijd in familie-
bezit gebleven; tot 1960, toen de zorg voor het 
 ensemble van kasteel, park en landerijen in handen 

Op ijzren vleuglen
‘Schelfhout onder de Schelfhouts’ komt thuis op Duivenvoorde

Twee keer in de geschiedenis van de Vereniging Rembrandt wist 
zij werk uit de voormalige collectie Steengracht van Duivenvoorde 
voor Nederlands publiek bezit te verwerven. De eerste keer was in 
1913 in Parijs, toen zes topstukken uit deze verzameling aangekocht 
werden voor het Mauritshuis. Nu, ruim een eeuw later, volgt Andreas 
Schelfhouts Schaatsers bij een Hollandse stad. De Vereniging Rembrandt 
geloofde in het belang van deze aankoop en andere begunstigers 
volgden. De mooiste Schelfhout komt thuis op Duivenvoorde.

Kasteel Duivenvoorde 
in de sneeuw

Lange Voorhout  
te Den Haag met  
Van Wassenaerhuis
Johannes Bosboom
1869. Olieverf op doek,  
21,2 x 31 cm
KASTEEL DUIVENVOORDE, 

VOORSCHOTEN
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kwam van de Stichting Duivenvoorde. In de bijna 
acht eeuwen van haar bestaan was Duivenvoorde 
 achtereenvolgens eigendom van de families Van 
Wassenaer (13de-18de eeuw), Steengracht (19de eeuw) 
en Schimmelpenninck van der Oye (20ste eeuw). 
Deze families woonden in Den Haag en trokken  
’s zomers naar hun buiten in Voorschoten. Hun be-
zittingen waren over diverse woonlocaties verdeeld  
en dat gold tevens voor de verzameling schilderijen. 
De Galerie Steengracht bevond zich in Den Haag, en 
daar hing ook Schaatsers bij een Hollandse stad. Een ander 
deel van de collectie was op Duivenvoorde. Het Haagse 
huis raakte uit familiebezit, maar Duivenvoorde door-
stond als familiehuis de tand des tijds. 
 Op Duivenvoorde zijn nog steeds talrijke sporen van 
de collectie Steengracht aan te treffen: schilderijen 
– waaronder een Haags stadsgezichtje van Johannes 
Bosboom – portretten van de verzamelaars, gastenboe-
ken van de Galerie Steengracht en diverse veilingcata-
logi en archiefstukken. Geen van deze objecten heeft 
echter voldoende zeggingskracht om het verhaal over 
deze roemruchte verzameling overtuigend aan het pu-

bliek te kunnen vertellen. De Schelfhout heeft dat wel. 
Schaatsers bij een Hollandse stad was een sleutelstuk 
onder de levende meesters in de collectie Steengracht. 
Het werk is typerend voor de romantische smaak van 
de Steengrachten. In de verzameling waren meer 
Schelfhouts aanwezig, evenals werk van diverse van zijn 

Schaatsers bij een Hollandse stad
Andreas Schelfhout
1857. Olieverf op doek, 95 x 145 cm
Bijdrage: € 300.000, waarvan € 100.000 uit het BankGiro Loterij 
Aankoopfonds, € 80.000 uit het Stortenbeker Fonds en € 20.000 uit  
het Themafonds voor 19de-eeuwse schilderkunst 
KASTEEL DUIVENVOORDE, VOORSCHOTEN

Schaatsers bij een Hollandse stad is verworven met steun van de Vereniging 
Rembrandt, mede dankzij haar BankGiro Loterij Aankoopfonds, haar Stortenbeker 
Fonds en haar Themafonds voor 19de-eeuwse schilderkunst, VSBfonds, Stichting 
Duivenvoorde, SAGRO, Fonds 1818, Stichting der Heerlijkheden Oosterland, 
Sirjansland en Oosterstein, De Frans Mortelmans Stichting, Jacoba van Wassenaer-
fonds, Gravin van Bylandt Stichting, twee anonieme particuliere fondsen en 
 publieksgeld via www.voordekunst.nl en Restauratiefonds Duivenvoorde. 

Op ijzren vleuglen
‘Schelfhout onder de Schelfhouts’ komt thuis op Duivenvoorde



leerlingen (Nuijen, Hoppenbrouwers en Weissenbruch). 
Met name Hendricus Adolphus Steengracht, de laatste 
eigenaar op rij, had een uitgesproken voorkeur voor 
werken die teruggrepen op motieven uit de schilder-
kunst van de Gouden Eeuw. De nu verworven 
Schelfhout heeft Duivenvoorde echter ook nog iets 
anders te bieden. Ooit sierden diverse landschappen 
en genrestukken de muren van het kasteel, maar die 
verdwenen in de maalstroom van de tijd. Het waren 
vooral de familieportretten die behouden bleven.  
Met de terugkeer van Schaatsers bij een Hollandse stad, 
een prachtige mix van landschap en genrestuk, wint 
het interieur van Duivenvoorde in één klap aan 
 historische zeggingskracht.

WINTERS VAN WELEER REVISITED?

Het schilderij van Schelfhout brengt de typische 
Hollandse winters van weleer in herinnering,  zoals 
die ook vroeger op de vijvers van het kasteel werden 
beleefd. Er is weinig verbeeldingskracht voor nodig 
om ons het winterse plezier op het landgoed voor  
te stellen. Tegenwoordig zijn echte winters schaars, 
maar voor Duivenvoorde staat het vast: als er in 
Nederland weer eens geschaatst kan worden, dan 
 organiseren we een ouderwets schaatsfestijn op de 
 vijvers bij het kasteel! En tot die tijd kunt u voor 
 winterbeleving ook terecht bij de tentoonstelling Echte 
winters die momenteel in Teylers Museum te zien iss

Annette de Vries

Directeur Stichting Duivenvoorde
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Fondsenwerving: een klus

Meer dan tien organisaties en een groot   
aantal particulieren hebben bijgedragen aan  
de aankoop van het ijsgezicht van Schelfhout. 
De negen maanden durende fondsenwerving 
was er één met ups en downs, vertelt Annette 
de Vries, directeur van Stichting Duivenvoorde.

Het verhaal van de aankoop begon in het  
najaar van 2014 met een interview in de krant. 
‘In de NRC las ik dat de toenmalige eigenaar  
een groot deel van zijn collectie romantische 
schilderkunst wilde verkopen. Ik kende het 
schilderij en wist dat het zich in deze verzame-
ling bevond, dus ik heb toen contact met hem 
opgenomen.’ Het was nu of nooit voor Kasteel 
Duivenvoorde, realiseerde De Vries zich, alleen 
is een aanschaf van dit formaat allesbehalve 
vanzelfsprekend voor een collectie zonder  
aankoopbudget. Gezien het belang van het 
schilderij voor Duivenvoorde werd besloten  
het toch te  proberen. De Vries: ‘Als eerste heb 
ik de Vereniging Rembrandt benaderd. Ik wist 
dat het einde oefening zou zijn als zij niet of 
slechts met een beperkt bedrag zou willen 
 steunen. Het was een enorme opsteker dat 
Rembrandt volmondig ja zei. Toen heb ik 
 enkele grote fondsen om steun gevraagd en 
daarna volgden de kleinere fondsen en twee 
publiekscampagnes.’ De Vries kreeg onderweg 
de nodige tegenvallers te incasseren. ‘Na een 
vliegende start volgde een moeilijke periode, 
omdat we van een aantal fondsen een afwijzing 
kregen. Dat was een teleurstelling en logischer-
wijze kwam de vraag op of het niet te hoog 
 gegrepen was voor Duivenvoorde. Ik heb ervoor 
gekozen om mijn schouders eronder te zetten 
en vroeg de eigenaar om extra tijd om het geld 
bij elkaar te krijgen. Wat hielp is dat hij bereid 
was het schilderij tijdelijk in bruikleen te geven, 
zodat het gemakkelijker was om het publiek voor 
het prachtige schilderij te enthousiasmeren.’ 
Met grote en kleine bijdragen slaagde De Vries 
er uiteindelijk in om de financiering rond te 
krijgen: ‘Ik ben enorm blij voor Duivenvoorde 
en bovendien trots op al onze vrijwilligers die 
zich hiervoor hebben ingezet.’ 

Noten

1. Het gedicht is integraal opgenomen in:  
C. Quarles van Ufford, Andreas Schelfhout 
(1787-1870). Landschapschilder in Den Haag, 
Leiden 2009, p. 226.

2. A. de Vries en Q. Buvelot, Passie voor 
 schilderijen. De verzameling Steengracht  
van Duivenvoorde, Leiden 2012; idem, 
‘“Holland waakt!” De Vereniging 
 Rembrandt als reddende engel’, Bulletin 
van de Vereniging Rembrandt 22 (2012),  
2, pp. 5-8.

Detail van Schaatsers 

bij een Hollandse stad

van Andreas Schelfhout

Hendricus Adolphus Steengracht  
van Duivenvoorde (1836–1912)
F. von Gottberg
Na 1912. Olieverf op doek, 68,2 x 53,3 cm 
KASTEEL DUIVENVOORDE, VOORSCHOTEN
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Andere tijden
Foto @

 A
rjan Bronkhorst

In een dergelijk cultureel klimaat is het 
niet verwonderlijk, dat je wanhopig gaat 
zoeken naar (kunst)voorwerpen, die je 
onverbiddelijk confronteren met echte 
radicale vernieuwingen in de kunst- en 
cultuurgeschiedenis. Iets waar je met 
verbijstering naar kijkt en dat je nooit 
meer vergeet. Iets revolutionairs. Zo’n 
voorwerp kwam ik tegen op de TEFAF 
2015. Het is een Franse pendule van 
Baudin uit het eind van de 18de eeuw. 
De grote wijzerplaat is van een gewoon 
uurwerk volgens het twaalftallig stelsel. 
Maar erboven zit een kleinere wijzerplaat 
die decimale tijd weergeeft met 10 uren 
en 100 minuten. Nu zie ik ook opeens, 
dat de kleine wijzers op de grote plaat 
een decimale kalender in 30 dagen  
laten zien. Wij zijn midden in de Franse 
revolutie beland! De Franse Nationale 
Conventie wilde immers dat alles nieuw 
zou worden. Zelfs de tijdrekening. Er 
kwam een tientallig stelsel in plaats van 
een twaalftallig. Ook de tijd moest over-
hoop gehaald worden. Dichters werden 
aan het werk gezet om de heiligennamen 
van de gregoriaanse kalender te vervan-
gen door namen van fruit, groenten en  
dieren: terug naar de natuur! Zo kwam  
er een republikeinse kalender.

Onder de grote wijzerplaat van deze  
revolutionaire pendule zitten nog een 
maankalender en daaronder in de linker 
poot eerst de sterrenbeelden (de positie 
van de zon). Daar weer onder worden  
in de buitenring de tien dagen van een 
republikeinse decade getoond en erbin-
nen de zeven dagen van de gregoriaanse 
week. Rechts eerst de maanden en  
seizoenen van de republikeinse kalender 
en daarna de maanden van de gregori-
aanse kalender. En dan hebben we de 
slagwerken nog niet eens besproken.  

Er wordt voor van alles geslagen en  
dat is geen wonder, want het is waar- 
achtig geen kleinigheid, dat je met  
elkaar echt in een nieuwe tijd wilt leven. 
Dat moet je ook horen.
 Het kan bijna niet anders dan dat  
een volgende generatie vond dat hun 
ouders doorgeslagen waren. De klok 
werd teruggezet. De reactie sloeg toe.  
En dat verklaart ook waarom we nog 
 altijd Sinterklaas vieren, net als Kerstmis 
en Pasen, en ook nog vrije dagen genieten 
met Hemelvaart en Pinksteren.s

Er zijn weinig woorden die in hun betekenis  zo  vervlakt 

zijn als het woord ‘vernieuwing’. Ambtenaren die budgetten 

voor cultuur beheren zijn er dol op. Wie zijn project niet 

aanprijst als in hoge mate vernieuwend – innoverend mag 

ook – kan subsidie wel vergeten. Dus gaat er veel geld  

naar zoiets als het plan voor een ingegraven tuinkabouter 

omdat het voor het eerst de samenhang van sociaal-realisme, 

conceptual art en land art zal laten zien. Nog nooit vertoond! 

Wat betreft het verleden doet bijvoorbeeld een voorstel  

tot verwerving van oorwarmers van Jan de Wit het  

uitstekend omdat zo’n onbekend voorwerp ook nog  

eens als nationaal erfgoed kan worden beschouwd.

PROF. DR. H.W. VAN OS

OGENBLIK

Skeletpendule met 
gregoriaanse en 
republikeinse kalender
Baudin
ca. 1793-95. Verguld brons,  
marmer, email, H 49 cm
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Entrance of the Theatre uit 1866 betekende de  
internationale doorbraak voor de toen 30-jarige 
Lawrence Alma-Tadema. Het is een sleutelstuk in 
het oeuvre van een kunstenaar wiens werk vooral 
de laatste decennia sterk in prijs is gestegen.  
De aankoop van dit schilderij leek dan ook  
onhaalbaar voor het Fries Museum. Toch slaagde 
het er dankzij royale steun van diverse organisaties 
en fondsen in om deze wensdroom te realiseren. 
En dat is niet minder dan een wonder.

Entrance of the Theatre
Lawrence Alma-Tadema 
1866. Olieverf op doek, 70,4 x 98,4 cm 
Bijdrage: € 400.000, waarvan € 34.000 uit het  
Saskia Fonds 
FRIES MUSEUM, LEEUWARDEN

Entrance of the Theatre door Lawrence Alma-Tadema is aangekocht 
met steun van de Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar  
Saskia Fonds, het Mondriaan Fonds, de BankGiro Loterij, de 
zakelijke en particuliere Vrienden van het Fries Museum, de 
Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting en het Collectiefonds van 
het Fries Museum.
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Een kapitale Alma-Tadema  
voor Leeuwarden
Grootste aankoop uit de geschiedenis van het Fries Museum

 Sir Lawrence Alma-Tadema (1836-1912), geboren 
in het Friese Dronryp als Lourens Alma Tadema, 
schilderde aanvankelijk vooral historische voor-

stellingen die zich afspelen in de vroege middeleeuwen. 
Hij bereidde deze studieus voor zodat hij de figuren, 
hun kleding, de objecten en de architectuur uit die tijd 
zo verantwoord mogelijk kon weergeven. Die voor-
stellingen kwamen weliswaar geloofwaardig over, 
maar de relatief onbekende onderwerpen spraken 
maar weinig mensen aan. Dat zal een van de redenen 
zijn geweest waarom de kunstenaar zijn werkterrein 
verlegde naar de Romeinse oudheid. De interesse 
daarvoor was in Alma-Tadema’s tijd groot.
 Het belangrijkste schilderij waarmee hij deze nieuwe 
weg insloeg en waarmee hij internationaal succes 
oogstte, is Entrance of the Theatre. Alma-Tadema’s 
 bio graaf Vern Swanson schrijft erover: ‘The size and 
quality mark this work as one of the most important 
pieces by Alma-Tadema executed during the early 
Pompeian period’.1 Het monumentale stuk werd in 
1866 voor het eerst aan het Londense publiek getoond 
en in 1877 gekocht door een van de rijkste ondernemers 
ter wereld, de Amerikaan William Henry Vanderbilt. 
Hiermee was de internationale reputatie van Alma-
Tadema gevestigd.

HET ODEON IN POMPEII

De directe aanleiding om voor de verbeelding van de 
leefwereld van de oude Romeinen te kiezen, was zijn  
huwelijksreis in 1863. Met zijn echtgenote, Marie-
Pauline Gressin Dumoulin de Boisgirard, bezocht de 
schilder Florence, Rome, Napels en Pompeii. Al tijdens 
deze reis begon Alma-Tadema zijn studie naar de 
oude Romeinen. Het echtpaar bezocht onder andere 
de San Clemente in Rome, waar juist in die jaren 
 opzienbarende archeologische opgravingen werden 
uitgevoerd onder de kerk. De kunstenaar maakte een 
schilderij van het interieur van de San Clemente, 
waarop Pauline is te zien in een grijze gestreepte rok 
en modieuze geruite omslagdoek. In Pompeii maakte 
hij een aquarel waarin zij in een goed bewaard 
Romeins interieur tegen een rode stucwand aanleunt. 
De confrontatie met de tijdmachine die Pompeii is, 

moet zijn fascinatie voor het leven van de oude 
Romeinen sterk hebben aangewakkerd. Op een 
 potloodtekening van het Odeontheater in Pompeii is 
Pauline opnieuw afgebeeld, zittend op de tribune.2 
Mogelijk was deze tekening bedoeld als aanzet voor 
een schilderij, dat er echter nooit is gekomen.
 Drie jaar na zijn huwelijksreis gebruikte de kunste-
naar de locatie van het Odeon voor Entrance of the 
Theatre. Nu kiest hij ervoor het theater in zijn oorspron-
kelijke glorie te laten zien en brengt hij de bewoners 
van de stad weer tot leven. Volgens de graffiti op de 
wand rechts wordt een komedie van Terentius opge-
voerd. De thematiek van de klassieke komedie keert 
terug in de decoratie van de lijst met zijn theater-
maskers. Het is een monumentale lijst die inhoudelijk 
grote meerwaarde heeft voor het schilderij. De lijst 
helpt de beschouwer als het ware de voorstelling binnen 
te gaan omdat deze visueel een voortzetting is van de 
stenen treden van de ingang van het Odeon.   
 De beschouwer kan zich ook gemakkelijk voegen 
in de scène die zich op die treden afspeelt. Voor tijd-
genoten van de kunstenaar was het standsverschil 

Het Odeon in Pompeii
Lawrence Alma-Tadema
1863. Potlood op papier
UNIVERSITEIT VAN

BIRMINGHAM, CADBURY 

RESEARCH LIBRARY



 tussen de man en de dame links met haar roodgeverfde 
haar, en de meer aristocratisch ogende vrouw met 
haar zoon rechts, zeker direct herkenbaar. De kunste-
naar was klaarblijkelijk tevreden over deze compositie, 
want hij herhaalde de figuren op een decoratief deur-
paneel voor zijn Londense woning, dat in het Fries 
Museum wordt bewaard. De opzichtige Flaviaanse 
haardracht wordt in de oudheid door onder anderen 
Ovidius bespot als teken van ijdelheid. Alma-Tadema 

meende dat petites histoires als de begroeting voor het 
Odeon in historische voorstellingen geoorloofd zijn – 
de oude Romeinen waren immers van vlees en bloed, 
net als wij. In die menselijke en herkenbare omgang 
met de geschiedenis volgde hij historici van zijn tijd 
en schrijvers van historische romans. Met een van hen, 
zijn vriend Carel Vosmaer, bezocht de kunstenaar in 
1883 het Odeon nogmaals en attendeerde hem daarbij 
op de locatie die op het schilderij is afgebeeld. Volgens 
inscripties die in het theater bewaard zijn gebleven, 
had het gebouw een houten dak. Alma-Tadema liet 
zien dat hij dat wist en schilderde het interieur in 
warm licht. Dergelijke details werden gewaardeerd in 
de 19de eeuw. Het was een feest van herkenning voor 
de kenner. 

ALMA-TADEMA EN DE FILMINDUSTRIE

Tegen het einde van zijn leven raakte Alma-Tadema’s 
werk uit de gratie bij kunstcritici. Het sloot niet aan 
bij het opkomend modernisme. Entrance of the Theatre 
hing zelfs decennialang in een restaurant in Baltimore 
in de Verenigde Staten. Toch waren de verbeeldingen 
van de oudheid van Alma-Tadema nooit helemaal weg 
uit het publieke blikveld. Zijn schilderijen illustreer-
den historische romans en geschiedenisboeken. Zelf 
zorgde de kunstenaar ervoor dat er prenten naar zijn 
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Deurpaneel met twee 
 figuren (‘Gastvrijheid’)
Lawrence Alma-Tadema
ca. 1871-85. Olieverf op pa-
neel, 230 x 60 cm
FRIES MUSEUM, LEEUWARDEN

Interieur van de San 
Clemente in Rome
Lawrence Alma-Tadema
1863. Olieverf op doek,  
63,5 x 51 cm
FRIES MUSEUM, LEEUWARDEN

GESTEUND VANUIT HET SASKIA FONDS

‘Van belang voor Friesland én voor het Fries Museum’

Aan de verwerving van Entrance of the 
Theatre is bijgedragen door de Saskia 
Cirkel, een van de jongste Rembrandt-
cirkels. ‘De Saskia Cirkel is opgericht 
om het Friese erfgoed zoveel mogelijk 
terug te halen en te beschermen.  
Dit schilderij is weliswaar in Engeland 
 gemaakt, maar is wel onderdeel van 
het Friese erfgoed’, zegt lid Bert 
Stalenhoef uit Sneek. ‘Het is een 
 belangrijke aanwinst voor het Fries 

Museum, want dat had een paar  
jaar geleden al een schilderij van 
 Alma-Tadema verworven en dit vroege 
stuk is daar een voor loper van. Deze 
aanwinst is de eerste die we hebben 
gesteund met de vorig jaar opgerichte 
Saskia Cirkel. Iedereen vond het  
mooi dat dit werk nu dichtbij Dronryp 
hangt, waar de schilder vandaan kwam. 
En nu maar sparen voor de volgende 
aankoop.’



31  VERENIGING REMBRANDT  NAJAAR 2015

werk in omloop kwamen. Een breed publiek was en 
bleef daardoor goed bekend met zijn voorstellingen. 
De nieuwe filmindustrie in Italië en Hollywood maakte 
daarvan rond 1910 gretig gebruik. Voor Romeinse 
spektakelfilms laat zij zich al meer dan een eeuw inspi-
reren door dergelijke voorstellingen van Alma-Tadema 
en bijvoorbeeld Jean-Léon Gérôme (1824-1904). 
Inmiddels wordt Alma-Tadema’s werk weer gewaar-
deerd en breed bestudeerd door archeologen, classici, 
kunsthistorici en nu ook door filmhistorici, omdat het 
ons vertelt hoe er in de 19de eeuw en daarna naar de 
oudheid werd gekeken.
 Het Fries Museum heeft de grootste verzameling 
schilderijen in Nederland van de van oorsprong Friese 
Alma-Tadema. Een groot deel daarvan is een schenking 
van de dochters van de kunstenaar. Het gaat daarbij 
om vroeg werk, maar dankzij steun van de Vereniging 
Rembrandt heeft het museum sinds 2005 ook een 
voor Nederland uniek later stuk, Amo te ama me (1881). 
Entrance of the Theatre wordt internationaal gezien als 
het belangrijkste overgangswerk naar de Romeinse 
voorstellingen van de kunstenaar. Dat schilderij tilt 
het overzicht van zijn werk binnen de Collectie 
Nederland in één keer op een veel hoger plan en het 
vindt in de collectie van het Fries Museum zijn best 
denkbare context.

Het schilderij stond ook bovenaan de wenslijst voor 
de internationale tentoonstelling die het museum 
voor 2016 voorbereidt, over Alma-Tadema als succes-
vol verhalenverteller en inspirator van Cinecittà en 
Hollywood. Toen het recent vanuit Amerikaans 
 particulier bezit op de markt kwam, leek verwerving 
voor het museum financieel onhaalbaar. Dat het werk 
toch voor Nederland aangekocht kon worden, is te 
danken aan de substantiële steun van de Vereniging 
Rembrandt en haar Friese Saskia Cirkel, die een 
 kettingreactie op gang bracht van aanvullende en 
veelal particuliere steuns

Frank van der Velden

Hoofd collecties

Amo te ama me (Ik houd 
van jou, hou van mij)
Lawrence Alma-Tadema
1881. Olieverf op paneel,  
17,5 x 38 cm
FRIES MUSEUM, LEEUWARDEN

Noten

1. V.G. Swanson, The biography and 
 catalogue raisonné of the paintings 
of Sir Lawrence Alma-Tadema, 
London 1990, p. 139, nr. 74.

2. Tekeningen in de Sir Lawrence 
Alma-Tadema Collection, Cadbury 
Research Library - University of 
Birmingham. Mededeling Marlies 
Stoter, conservator oude kunst, 
Fries Museum. 
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VERZAMELGEBIED GESTEUND    MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST

De zoektocht naar een 
vroege Magritte
Na twee jaar succes voor Museum Boijmans Van Beuningen

 Eind 2013 sta ik in New York voor Le miroir 
 vivant van René Magritte uit 1928. Over mijn 
schouder snort de camera van Paul van den Bos 

die filmt voor de documentaire Conducting Boijmans 
van Sonia Herman Dolz over het verzamelende 
Museum Boijmans Van Beuningen. Naast me staat 
Glenn Lowry, directeur van het Museum of Modern 
Art (MoMA), hij leidt me rond door de Magritte-
tentoonstelling in zijn museum. Enkele van de be-
langrijkste werken, in de jaren zeventig gekocht van 
Edward James, de favoriete verzamelaar van Magritte, 
zijn door Museum Boijmans Van Beuningen uitgeleend. 
En Le miroir vivant, eigendom van een Brusselse familie, 
is te koop. Het is een van de bijzondere, vroege werken 
van Magritte, veel uit deze tijd zit al vast in museale 
collecties. Het zou in de verzameling van het Boijmans 
allerminst misstaan. Maar wat wordt de prijs, en nog 
een belangrijke vraag voor dit moment, is ook het 
MoMA in de markt?

ONSAMENHANGENDE DAGDROOM

Le miroir vivant is een van de 42 woord/beeld schilde-
rij en die Magritte maakte in de jaren 1926-29, de periode 
dat hij zich in Parijs verbond aan de surrealistische 
kring rondom André Breton. Magritte experimenteert 
in deze vroege werken met de associatieve, beeldende 
werking van woorden en van taal. Hij ontwikkelde 
een letterlijke, bijzondere vorm van beeld-spraak.  
Het bekendste stuk uit deze serie is Ceci n’est pas une 
pipe uit 1929, nu in de collectie van het Los Angeles 
County Museum of Art. Dat is misschien wel de be-
roemdste zin geschilderd onder een voorstelling, die er 
overigens wel degelijk uitziet als een pijp. Een raadsel-
achtige ontkenning, weer anders dan de werking van 

woorden, elk in een gedachtenwolk, in Le miroir vivant: 
‘lachende persoon’, ‘kabinet’, ‘horizon’ en ‘vogelkreten’. 
Wat is hun betekenis, wat zegt het samen? En waarom 
‘levende spiegel’ als titel? De woorden brengen een 
soort dagdroom op gang die niet erg samenhangend 
is, maar mede daardoor zo interessant. Een schilderij 
als katalysator die je fantasie op hol doet slaan. En dat 
is precies wat Magritte beoogt. Hij wil, net als de dada-
beweging deed en de experimentele klankgedichten 

van Paul van Ostayen, de conventies van taal bloot-
leggen en uitproberen welke verwachtingspatronen 
en gewoontes kleven aan taal. Zijn latere werk geeft 
heel nauwgezet zijn dromen weer, op een bijna foto-
grafische manier. Schilderijen die staan als een huis, 
maar die niet het tastende en tentatieve hebben dat je 
hier vindt. Je hebt de indruk dat hij met het penseel 
in de hand nog naar de beste oplossingen zoekt.  
De stijl is losser, de verf dunner, waardoor het doek  
er soms doorheen schemert en je hier en daar zelfs 
een hulplijntje ziet.
 In 2013 optreden als koper in spé voor een schilderij 
uit 1928 van een kunstenaar die in 1971 een expositie 
had in Museum Boijmans Van Beuningen, dat al vier 
van de beste schilderijen en een mooie serie gouaches 
verzamelde. Dat is toch een beetje merkwaardig. 
Waarom heeft hoofdconservator Renilde Hammacher 

Een potentiële nieuwe liefde kan je zomaar ontglippen, 
ondervond Sjarel Ex. De Magritte die hij op het oog had 
en die zo’n mooie aanvulling zou betekenen voor de col-
lectie surrealisme in Museum Boijmans Van Beuningen, 
bleek out of his league. Maar twee jaar later leek de vurig 
gewenste aanwinst ineens een stuk minder onbereikbaar.
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Filmstill uit de 
documentaire 
Conducting Boijmans 
van Sonia Herman 
Dolz: Sjarel Ex 
met Glenn Lowry 
op de Magritte-
tentoonstelling  
in het Museum 
of Modern Art,  
New York



destijds zo’n vroeg werk niet ‘meegenomen’ in haar 
verzamelstrategie? Keek ze er overheen? Was ze uitslui-
tend gefixeerd op zijn schilderijen voor de excentrieke 
Engelse verzamelaar Edward James? Collectioneren 
gaat geleidelijk en je kijkt net zo goed achteruit. Met 
de oeuvrecatalogus op tafel zie je verbanden tussen 
het vroege en het rijpe werk en bovendien wat er om-
heen gebeurde, in andere ateliers. Werken van Marcel 
Duchamp – verwant, hij was de eerste concept avant-
gardist – maken nu deel uit van de verzameling. 
Marcel Broodthaers haakte in de jaren zeventig aan 
bij deze vroege tijd van Magritte en de volgens mij 
belangrijkste schilder van de laatste decennia van de 
20ste eeuw, René Daniels, putte veel inspiratie uit 
diens werk. Zo’n vroeg werk van Magritte mag ge-
woon niet in de collectie ontbreken. Het zou het 
enige in Nederland zijn.

Le miroir vivant
René Magritte
1928. Olieverf op doek, 67,3 x 86,3 cm
Bijdrage: € 800.000, waarvan € 300.000 uit het Dura 
Kunstfonds
MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN, ROTTERDAM

Le miroir vivant van René Magritte is aangekocht met steun van de 
Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar Dura Kunstfonds, Fonds 
Willem van Rede i.o., Stichting Museum Boijmans Van Beuningen, 
BankGiro Loterij, Mondriaan Fonds, VSBfonds, en het Prins 
Bernhard Cultuurfonds.
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MOED IN DE SCHOENEN

Terug naar New York. Glenn Lowry reageert ont-
kennend op mijn vraag of het MoMA van plan is  
Le miroir vivant te kopen. De volgende dag maak ik 
kennis met de dochter van de Brusselse eigenaresse, 
die me vertelt hoe haar moeder het werk vond en 
welke consternatie de spontane aankoop teweeg-
bracht in haar ouderlijk huis. Vader was zo geschokt 
dat hij weken niet met moeder sprak. Omdat een 
kostbaar werk als dit moeilijk aan twee kinderen is  
te vererven, werd besloten tot verkoop. Als ik enige 
dagen later telefonisch de richtprijs verneem, ik houd 
hem geheim, zakt de moed me in de schoenen. Met 
bijna geen eigen budget – Museum Boijmans Van 
Beuningen beschikt over 50.000 euro per jaar – zou 
de aanspraak die moet worden gemaakt op publieke 
en private (huis)fondsen te groot worden. Een illusie 
armer en een ervaring rijker ga ik terug naar Rotterdam. 
Deze potentiële nieuwe liefde gaat – zo lijkt het – 
 alweer verloren, maar het zoeken naar een vroege 
Magritte gaat door. 
 Vele maanden later, de film van Sonia Herman 
Dolz is inmiddels in première gegaan op het Inter-
national Filmfestival Rotterdam (IFFR), hangt tot 
mijn verrassing Le miroir vivant op de TEFAF in 
Maastricht. De vraagprijs blijkt gezakt met meer dan 
40 procent. En dat is relatief goedkoop, namelijk 
zo’n 10 procent van het werk uit de rijpe periode.  

De zakelijk leider van het museum loopt naast me en 
vraagt: ‘is dit geen nieuwe poging waard?’ Een uur 
later staat het voltallig bestuur van de Vereniging 
Rembrandt rond het schilderij en de voorzitter zegt: 
‘wij begrijpen het, maar kunnen slechts een deel van 
dit bedrag schenken’. De optie die ik aan de handelaar 
vraag wordt geweigerd. Maar hij belt me de laatste 
dag van de beurs en geeft Museum Boijmans Van 
Beuningen acht weken de tijd om zijn vraagprijs te 
betalen. Na een spannende campagne zijn ons huis-
fonds Stichting Fonds Van Rede i.o., Stichting 
Museum Boijmans Van Beuningen, het Mondriaan 
Fonds, de BankGiro Loterij, het Prins Bernhard 
Cultuurfonds en als grootste gever de Vereniging 
Rembrandt gaarne bereid om de aankoop mogelijk  
te maken.
 Er gaat opnieuw wat van de vraagprijs af, maar de 
laatste 120.000 euro komt niet op tafel en wordt bij 
het scheiden van de markt door Vereniging Rembrandt 
als een lening aangeboden, die vóór 31 december van 
dit jaar zal worden omgezet in een gift nadat het 
 museum alles in het werk heeft gesteld om het ont-
brekende bedrag te vinden. In de expositie rondom 
Le miroir vivant die op 10 oktober in het museum is 
geopend staat derhalve een collectebus om nog 
 zoveel mogelijk van het tekort in te lopen. Alle giften 
zijn hartelijk welkom. Maar als u dit leest dan bent  
u waarschijnlijk al lid van de Vereniging en draagt u 
via uw contributie een steentje bij. Dank aan iedereen 
die het mogelijk heeft gemaakt om deze bijzondere 
aankoop te doens

Sjarel Ex

Directeur Museum Boijmans Van Beuningen
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GESTEUND VANUIT HET DURA KUNSTFONDS

‘Het is een schilderij dat je 
aan het denken zet’
Le miroir vivant van René Magritte is de negende 
aanwinst van Museum Boijmans Van Beuningen die 
met steun van het Dura Kunstfonds is aangekocht. 
‘We vinden het fijn een bijdrage te kunnen doen. Het 
gaat om een maatschappelijke bijdrage, je geeft zodat 
andere mensen ook de beleving van het kijken naar 
kunst kunnen ondergaan,’ zegt Bart Dura, zoon van 
de in 2011 overleden oprichter van het Fonds. ‘Een 
Fonds op Naam maakt je gift persoonlijk, want je 
wordt betrokken bij wat je steunt.’ Wat vindt hij zelf 
van Le miroir vivant? ‘Bijzonder, maar je moet er wel 
uitleg bij hebben. Als je al die werken van Magritte 
op een rij ziet, snap je dat het een belangrijk stuk is  
in het geheel. En het is een schilderij dat je aan het 
denken zet. Op een foto spreekt het overigens een 
stuk minder aan dan in het echt, dus mensen moeten 
het vooral gaan bekijken.’

Le miroir vivant centraal

De nieuwe aanwinst is op dit moment het middel-
punt van de tentoonstelling Magritte ontmoet de 
collectie in Museum Boijmans Van Beuningen. Met 
vijftig schilderijen, sculpturen, foto’s en installaties  
van kunstenaars als Jim Shaw, Francis Picabia,  
Gilbert & George en Duane Hanson worden artistieke 
dwarsverbanden gelegd tussen de kunstwerken 
onderling en in relatie tot Magrittes meesterwerk.  
Te zien tot en met 17 januari.
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Le modèle rouge III
René Magritte
1937. Olieverf op doek,  
183 x 136 cm
MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN, 

ROTTERDAM

Op het eerste gezicht lijken ze 
weinig met elkaar te maken te 
hebben: Magrittes Le miroir vivant 
uit 1928 en zijn negen jaar later 
geschilderde Le modèle rouge III. 
Toch zijn ze duidelijk familie van 
elkaar en samen laten ze zien hoe 
Magritte zich ontwikkelde. Waar 
de kunstenaar zich in de tweede 
helft van de jaren twintig bediende 
van taal in de voorstelling, al dan 
niet in combinatie met beeld,  
liet hij de beelden na 1930 voor 
zichzelf spreken. Wat bleef, waren 
de verwarring en de poëtische, 
raadselachtige titels. Zijn dit 
 voeten, zijn het schoenen? En 
waarom Le modèle rouge III?

Paysage avec nuages roses
Yves Tanguy
1928. Olieverf op doek,  
81 x 65 cm
MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN, 

ROTTERDAM

Yves Tanguy behoorde met 
Magritte tot de generatie jonge 
kunstenaars die halverwege de 
jaren twintig in Parijs met het 
 surrealisme in aanraking kwamen. 
Het illusionisme in zijn werk is 
sterk verwant aan dat van Dalí en 
Magritte, en hetzelfde geldt voor 
zijn precieze schilderwijze, maar 
Tanguy koos een andere weg  
door zijn droomwerelden op een 
abstracte manier uit te beelden. 
Zijn vaak dreigende landschappen, 
zoals Paysage avec nuages roses, 
kwamen volgens hem voort uit 
zijn onderbewustzijn en de her-
inneringen aan zijn jeugd. 

Une vipère, un vampire, une vitre
Marcel Broodthaers
1974. Acrylverf op doek (83,5 x 50,8 cm) 
en koffer
MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN, 

ROTTERDAM

De recent verworven Magritte 
vormt een prachtig duo met de in 
2010 aangekochte installatie Une 
vipère, un vampire, une vitre van 
Marcel Broodthaers. Deze Vlaamse 
kunstenaar is een generatie jonger, 
maar staat met zijn spel met 
woorden, objecten en het begrip 
kunst onmiskenbaar in dezelfde 
traditie als Magritte. In een inter-
view vertelde hij eens hoeveel 
 indruk diens beroemde Ceci n’est 
pas une pipe op hem had gemaakt: 
‘Ik werd achtervolgd door een 
schilderij van Magritte waarop 
woorden zijn afgebeeld. Bij 
Magritte is er die tegenstelling 
tussen het geschilderde woord  
en het geschilderde object, een 
ondermijning van het taalteken 
en het geschilderde...’ 

Couple aux têtes pleines de nuages
Salvador Dalí
1936. Olieverf op paneel,  
92,5 x 69,5 cm
MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN, 

ROTTERDAM

Magritte en Dalí hebben elkaar 
leren kennen in Parijs en hun werk 
werd al in 1930 samen geëxposeerd. 
Beiden schiepen bevreemdende 
beelden en schilderden in een 
bijna fotografische, gedetailleerde 
stijl. Museum Boijmans Van 
Beuningen bezit naast enkele 
sculpturen en werken op papier 
niet minder dan acht schilderijen 
van Dalí, overwegend uit de jaren 
dertig. Tot de meest raadselachtige 
hiervan behoort het in silhouetten 
uitgesneden paar met het hoofd 
vol wolken, dat de kunstenaar en 
zijn vrouw Gala zou verbeelden.

Surrealisme  
in Museum 
Boijmans  
Van Beuningen 

Le miroir vivant van René Magritte (18981967) past op een vanzelfsprekende 
manier in de verzameling van Museum Boijmans Van Beuningen, dat als enige 
museum in Nederland een collectie surrealistische kunst van wereldklasse 
bezit. De kern hiervan wordt gevormd door de twaalf werken die in de tweede 
helft van de jaren zeventig werden aangekocht van de mecenas en verzamelaar 
Edward James (1907–1984). De Vereniging heeft het museum hierbij gesteund 
en ook bij andere aankopen die een versterking van deze groep betekenden. 
Naast werken uit de hoogtijdagen van het surrealisme, van Magritte, Dalí en 
Tanguy, hielp de Vereniging ook bij de aankoop van een recenter werk van 
Marcel Broodthaers dat in dezelfde traditie past.
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De collectie waar de Rembrandts deel 
van uitmaakten, behoorde tot de beste 
particuliere kunstverzamelingen in 
Nederland. Kort na het overlijden van de 
eigenares op 7 mei 1877 bleken haar erf-

genamen de verzameling te willen verko-
pen. De Vereniging Rembrandt bestond 
nog niet, maar enkele particulieren sloe-
gen de handen ineen en probeerden de 
regering te bewegen de collectie voor 

Nederland te behouden. Tevergeefs,  
zo bleek: de onderhandelingen waren 
nog maar nauwelijks van start gegaan  
of de familie liet weten een bod van  
1,5 miljoen gulden van de Rothschilds  
te hebben geaccepteerd.
  Kunstliefhebbers betreurden dat de 
collectie in één klap uit het land ver-
dween. Ondertussen keek men ook  

bezorgd naar wat er zou gebeuren met 
andere verzamelingen oude meesters, 
zoals de beroemde collectie Six. Om te 
voorkomen dat Nederlandse musea bij 
een eventuele verkoop uit deze verzame-
ling opnieuw het nakijken zouden heb-
ben, schonk de kunstliefhebber Daniël 
Franken in 1895 een bedrag van 100.000 
gulden aan de inmiddels opgerichte 
Vereniging Rembrandt. In de Bestuurs-
vergadering van 4 mei 1895 kondigde 
voorzitter Ankersmit ‘een gewichtig feit 
in de annalen van onze Vereeniging’ aan, 
waarna hij het Bestuur op de hoogte 
stelde van de schenking met de bepaling 
‘dat deze som door Rembrandt aange-
wend zou worden, om, wanneer te eeniger 
tijd de collectie Six onder den hamer zou 
komen, er toe bij te dragen, deze eenige 
verzameling van oude kunst voor ons 
land te behouden en dan aan het 
Rijksmuseum ten geschenke te geven.’
 De even goedgeefse als bescheiden 
Franken – het was nooit zijn bedoeling 
dat zijn naam als schenker bekend zou 
worden – bleek een vooruitziende blik te 
hebben. Twaalf jaar later was zijn gift, die 
door goed beleggen intussen was gegroeid 
tot een bedrag van 130.000 gulden, een 
zeer welkom begin van een actie waarmee 
een aantal schilderijen uit de verzameling 
Six voor het Rijksmuseum kon worden 
verworven, waaronder het Melkmeisje 
van Vermeers

Een genereuze schenking

UIT HET ARCHIEF VAN DE VERENIGING REMBRANDT

Notulen vergadering 
Bestuur de van 
Vereniging Rembrandt, 
4 mei 1895.

Toen de portretten van Maerten 
Soolmans en Oopjen Coppit bijna  
anderhalve eeuw geleden naar een 
buitenlandse verzamelaar gingen,  
werd dat alom betreurd. Het dagblad 
De standaard bracht dit nieuws op  
4 augustus 1877 bijna als een overlijdens- 
bericht (‘Met leedwezen vernemen 
we...’). Tegelijkertijd leidde deze 
verkoop tot het besef dat een goed  
gevulde beurs onmisbaar is voor het  
behoud van kunstwerken van  
uitzonderlijke klasse.

Portret van Daniël
Franken (1838-1898)
Willy Martens
1888. Olieverf op doek, 
93,5 x 122,5 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM



 Isa Genzken (geb. 1948, Bad Oldesloe, Duitsland) 
geldt als een van de meest invloedrijke kunstenaars 
uit de laatste decennia. Over gebrek aan erkenning 

heeft zij nooit te klagen gehad – al in 1989 was er een 
tentoonstelling van haar werk in Museum Boijmans 
Van Beuningen – maar vooral de laatste jaren staat  
zij volop in de belangstelling met grote overzichts-
tentoonstellingen in Keulen, Londen en New York. 
Genzken is vertegenwoordigd in diverse Nederlandse 
musea, waaronder het Kröller-Müller Museum en 
Museum Boijmans Van Beuningen. Ook in de collectie 
van het Stedelijk Museum waren al enkele werken uit 
verschillende periodes aanwezig: een sculptuur en 
een serie foto’s uit de vroege jaren tachtig, een foto 
uit 2003 en een sculptuur uit 2006. Zwei Lampen is 
het eerste schilderij van Genzken in de Collectie 
Nederland, waarin vooral het sculpturale werk sterk 
is vertegenwoordigd. 

MORE LIGHT RESEARCH 

De voorstelling, twee designlampen als bleke skeletten 
tegen een donkere achtergrond, roept zowel associaties 
op met een röntgenfoto, als met een verkeerd belichte 
of bewogen foto. Dat effect bereikte Genzken door  
de voorwerpen met behulp van een sjabloon in ver-
schillende lagen lak op het doek aan te brengen, en 
daarbij het sjabloon af en toe iets te verschuiven. Het 
werk stamt uit de jaren negentig, toen de kunstenares 
experimenteerde met schilderijen waarin met sjablonen 
en lak en/of verf een licht-donker beeld van lampen, 
armaturen of verwante objecten wordt opgeroepen. 
In deze werken, die Genzken ‘MLR Paintings’ (More 
Light Research Paintings) doopte, gaat het om contrasten: 

licht en schaduw, negatieve en positieve vormen, 
binnen en buiten. 

‘Zwei Lampen is een uitzonderlijk stuk in het oeuvre 
van Isa Genzken’, zegt Beatrix Ruf, die in november 
2014 aantrad als directeur van het Stedelijk Museum. 
Zij spreekt en leest inmiddels Nederlands, maar geeft 
er op dit moment nog de voorkeur aan het interview 
in het Engels te doen. Het schilderij van Genzken 
was de eerste aankoop in haar huidige functie. ‘Ik 
was nog in gesprek met het museum toen ik hoorde 
dat dit werk te koop was, en het trof me meteen hoe-
veel raakvlakken het met de collectie heeft’, vertelt Ruf. 
‘De dialoog tussen kunst en design is het duidelijkste 
voorbeeld daarvan, maar ook de relatie met minimal 
art en conceptual art, waar het Stedelijk een sterke 
geschiedenis in heeft. Bovendien past dit werk met de 
weergave van licht en de kleuren in de traditie van de 
Hollandse schilderkunst. Het is alsof het zelf licht 
uitstraalt. Geen klassiek schilderij dat de illusie van 
een lamp oproept, maar een evocatie van de geschie-
denis van de schilderkunst van Rembrandt tot Warhol. 
Ruf ziet Zwei Lampen als een waardevolle toevoeging 
aan de collectie van het Stedelijk Museum: ‘Met de 
samensmelting van kunst en design sluit het aan bij 
de vroege Bauhaus en De Stijl, en het past ook bij het 
werk van kunstenaars als Dan Flavin, Barnett Newman, 
Ad Reinhardt en Ellsworth Kelly.’
 Op de thematisch ingerichte tentoonstelling Isa 
Genzken: Mach Dich hübsch! wordt de nieuwe aanwinst 
vergezeld van andere ‘lichtschilderijen’. ‘We zijn erin 
geslaagd bijna alles uit deze serie te lenen – persoonlijk 
vind ik ons werk het beste daaruit’, zegt Ruf: ‘De aan-
koop van Zwei Lampen was een stimulans om een 
 tentoonstelling over Genzken te organiseren, en het 
is fantastisch dat we dit al een jaar na de verwerving 
konden doen.’ Wat maakt deze kunstenares zo uniek? 
Ruf: ‘Het oeuvre van Isa Genzken is enorm gevarieerd 
en complex. Rode draden zijn de relatie tussen binnen 
en buiten, de identiteit van het oppervlak, gelaagd-
heid, projectie. Haar werk is extreem esthetisch, heel 
precies en gedurfd. Ze laat je de wereld ervaren en ze 
laat je reflecteren op onze aanwezigheid daarin.’ 
Genzken kiest daarvoor steeds een andere vorm en 
steeds andere materialen. ‘Ze daagt de moderne kunst 
voortdurend uit en staat niet toe dat haar werk in een 
hokje van een bepaalde stijl wordt geduwd,’ zegt Ruf, 
‘en dat is een belangrijk element waarmee ze ook 
jonge kunstenaars aanspreekt.’
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Het complexe oeuvre van Isa Genzken 
Beatrix Ruf over haar eerste aankoop voor het Stedelijk Museum

Het werk van de Duitse kunstenares Isa Genzken is  
niet makkelijk onder één noemer te vangen. Ze maakt 
sculpturen in de meest  uiteenlopende materialen, 
films, schilderijen, installaties en collages waarin 
thema’s als moderniteit, het lichaam en architectuur 
aan bod komen. Deze maand opent de grootste 
overzichts tentoonstelling ooit over Genzken in het 
Stedelijk Museum Amsterdam. Een uitgelezen kans 
om het vorig jaar aangekochte schilderij Zwei Lampen  
in de context van het oeuvre te zien.

Beatrix Ruf

‘Ik was nog in 
gesprek met het 
museum toen ik 
hoorde dat dit 
werk te koop was, 
en het trof me 
meteen hoeveel 
raakvlakken het 
met de collectie 
heeft’



JONGE TALENTEN IN HET STEDELIJK

In een kort na haar aanstelling verschenen interview 
met de Volkskrant benadrukte Ruf dat zij vindt dat 
het Stedelijk Museum de canon niet moet bevesti-
gen, maar moet bepalen. Dat betekent geenszins dat 
zij zich zal beperken tot eigentijdse kunst. Ook de 
 historische collectie moet voortdurend getoetst en 
 bevraagd worden. Niettemin is het voornemen van 
Ruf om ruim baan te maken voor jonge kunstenaars, 
zoals het Stedelijk Museum ook in het verleden 
heeft gedaan. Dat past in het DNA van het museum, 
zoals ze dat zelf verwoordt. Ze herinnert zich nog 
haar  eerste bezoek aan het Stedelijk, lang geleden, 
en hoe ze onder de indruk was van het museum en 
‘the legendary staircase’. ‘Voor mij was dit hét voorbeeld 
voor hoe een museum en de atmosfeer moesten zijn.

Het Stedelijk heeft een fantastische geschiedenis  
van tentoonstellingen’, vertelt Ruf, die zelf ook een 
 experimentele benadering voorstaat: ‘We willen 
werk van jonge talenten tonen. Ik geloof dat je in je 
eigen tijd moet staan en je eigen tijd moet volgen, 
dat je jonge kunstenaars in een vroeg stadium moet 
laten zien.’ Voor aankopen geldt hetzelfde. Ruf 
vindt dat je gestaag moet voortbouwen op de be-
staande collectie en is er een voorstander van dat te 
doen met eigentijdse kunst. Omdat het verzamelen 
daarvan complexer is geworden en de prijzen voor 
contemporaine kunst hoog zijn, is een goed contact 
met privéverzamelaars en kunstenaars essentieel, 
legt ze uit. Als voorbeeld noemt ze Ed Atkins, die  
na afloop van zijn recente  solotentoonstelling in het 
Stedelijk een grote donatie aan het museum heeft 
gedaan. 
 Ook fondsenwerving is in toenemende mate van 
belang. In Zwitserland, waar Ruf eerder werkte, heeft 

Zwei Lampen
Isa Genzken
1994. Lak op doek, 200 x 92 cm
Bijdrage: € 96.667, waarvan € 40.000 uit het Themafonds 
Moderne en Hedendaagse kunst
STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM
 
Zwei Lampen van Isa Genzken is aangekocht met steun van de 
Vereniging Rembrandt mede dankzij haar Themafonds Moderne 
en Hedendaagse kunst en het Mondriaan Fonds. 



ze te maken gehad met fondsen die aankopen steun-
den, maar iets als de Vereniging Rembrandt bestaat 
daar niet. ‘Heel uitzonderlijk, ook door de lange ge-
schiedenis,’ noemt ze die. ‘De eerste schenking was  
al in 1958, en als je kijkt naar het lijstje kunstenaars 
van wie we werken in de collectie hebben dankzij  
de Vereniging Rembrandt: De Kooning, Matisse, 
Mondriaan, Picasso… Dat is echt amazing’s

Gerdien Wuestman

Redacteur van het Bulletin van de Vereniging Rembrandt
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Kunstvragen 

Frederieke Schoute (37)
Advocaat bij Stibbe, lid van de Vereniging Rembrandt sinds 2000, 
van de Caius Cirkel sinds de oprichting in 2011

Wat is uw eerste kennismaking met kunst?
‘Ik kan me niet anders herinneren dan dat 
kunst onderdeel van mijn leven is, alleen al 
door de schilderijen en kasten vol kunst-
boeken thuis. Mijn broertje en ik werden 
van jongs af meegenomen naar musea en 
kerken. Een bezoek aan de kathedraal van 
Reims met zijn lachende engel aan de 
buitenkant en binnen prachtige glas-in-lood 
ramen van Chagall vond ik verrassend.’ 

Herinnert u zich nog uw eerste kunstreproductie?
‘Jazeker, een poster van Malevich, Meisje met kam in het haar  
van de tentoonstelling in 1989 in het Stedelijk. Vorig jaar zag ik 
het werk op de Malevich-tentoonstelling. Opmerkelijk hoe  
klein het is, grappig dat reproducties je ook behoorlijk kunnen 
‘bedriegen’.’
 
Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Op een reis door Indonesië in mijn studententijd kocht ik bij  
een kunstenaar een moderne batikdoek – vrouwen met 
vruchtenmanden op het hoofd. Een traditioneel onderwerp in 
eigentijdse uitvoering. Vooral de elegante lijnvoering à la Matisse 
vond ik mooi.’  

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Dat zijn er vele. Het Kröller-Müller met de beeldentuin is een 
favoriet. Sommige beelden gaan helemaal op in de omgeving,  
de bronzen boom van Giuseppe Penone bijvoorbeeld. Bij mij in 
de buurt geniet ik van het Joods Historisch Museum. Vorig jaar 
waren daar schilderachtige foto’s van Saul Leiter te zien. Ook  
het privémuseum Nihon no hanga met Japanse prenten is een 
ontdekking.’ 

Welke tentoonstelling heeft ooit indruk gemaakt?
‘Francis Bacon in het Gemeentemuseum Den Haag in 2001. 
Surrealistische en ontregelende kunst als Studie naar Velázquez’ 
portret Paus Innocentius X. En ik heb videokunst ontdekt,  
zoals The Greeting van Bill Viola en Guards van Francis Alÿs. 
Fascinerend.’
 
Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen steunen?
‘Graag zou ik de aankoop van werk van hedendaagse kunstenaars 
steunen. Op de lopende dubbeltentoonstelling over Turner zijn 
verschillende kunstenaars te zien die daarvoor in aanmerking 
komen. Met Caius hebben we tot nu toe juist oude kunst 
gesteund, vorig jaar het Petrusbeeldje. Door het verhaal dat dit 
beeldje ons nu nog vertelt, is het prachtig daaraan bij te dragen.’

INTERVIEW

De tentoonstelling Isa Genzken: Mach Dich hübsch! is 
van 29 november tot 6 maart 2016 te zien in Stedelijk 
Museum Amsterdam.

GESTEUND DOOR HET THEMAFONDS MODERNE 
EN HEDENDAAGSE KUNST
 
‘Eigentijds en steeds verrassend’

Een lid van de Vereniging Rembrandt schreef ons:  
‘De eigenzinnige kunst van Isa Genzken is zo divers 
dat bijna iedereen er wel een klein beetje van kan 
gaan houden. Genzken daagt je uit en stelt het beeld 
dat je van iets hebt op de proef. Zwei Lampen is hier 
een prachtig voorbeeld van! Eigentijds en steeds 
weer verrassend. Haar werk hoort thuis in de Collectie 
Nederland. Fantastisch dat de Vereniging Rembrandt 
de mogelijkheid biedt om via een Themafonds je gift 
specifiek aan één verzamelgebied toe te wijzen!’ 
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Uit liefde voor de stad
Zo heet de tentoonstelling van Peter Hecht 
die vanaf 19 maart te zien zal zijn in het 
Dordrechts museum. Aan de hand van een 
kleine 100 objecten uit drie verschillende 
stedelijke collecties – Leiden, Deventer en 
Dordrecht – wil hij daar laten zien hoe 
 verschillend en rijk de stedelijke collecties 
in Nederland zijn.

‘Dat de collecties zo verschillend zijn, heeft  
te maken met de oorsprong en ontwikkeling 
van deze musea’, vertelt Hecht, hoogleraar 
Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht 
en fellow van de Vereniging Rembrandt. Zo 
begon het stedelijk kunstbezit in Leiden met 
de zorg van de stad voor enkele altaarstukken 
die uit de beeldenstorm werden gered, en in 
Deventer misschien wel met de schenking van 
vier schilderijen van de zoon van de Utrechtse 
schilder Ter Brugghen. In Dordrecht namen 
vermogende inwoners in de 19de eeuw het 

initiatief om eigentijdse kunst uit Nederland 
te verwerven en toegankelijk te maken om 
het kunstleven in de stad te stimuleren. Burgers 
stonden zo aan de basis van onze  stedelijke 
collecties. Ze schonken en schenken nog steeds 
kunstwerken en ook voorwerpen met een 
zuiver historische betekenis aan deze musea 
uit liefde voor hun stad. 

De tentoonstelling zal beroemde, maar ook 
schijnbaar onbeduidende objecten laten zien 
en daarbij vooral ingaan op de verhalen die 
deze stukken ons vertellen. Een schitterend 
triptiek van Engebrechts naast een steen, die 
ooit als aandenken in de kerk werd bewaard 
ter herinnering aan een wonder, een misbaksel 
uit een Deventer maiolica-oven naast vier 
 geweldige werken van Ter Brugghen. Hecht, 
daarbij geassisteerd door Hilbert Lootsma en 
Teun Bonenkamp, hopen zo te laten zien hoe 
interessant onze stedelijke musea zijn, als de 
objecten vergezeld gaan van hun verhaal.

Hollandse Nieuwe
Bijzondere, recente kunstaankopen waren 
begin november te zien in het tweeluik 
Hollandse Nieuwe van het AVROTROS-
programma Kunstuur. Het eerste deel  
gaat over kunstwerken waar je stil van 
wordt, zoals de glassculpturen van Roni 
Horn of de foto’s van Leonard Freed. In 
deel twee laat presentator Lucas De Man 
aankopen zien die in opdracht of ter ere 
van konings huizen van Europa zijn ver-
vaardigd, waaronder de Bacchant van 
Adriaen de Vries. Het  programma is een 
samenwerking tussen AVROTROS, het 
Mondriaan Fonds, het VSBfonds en de 
Vereniging Rembrandt. 
U kunt het programma terugkijken via 
www.verenigingrembrandt.nl, onder  
‘voor de leden’ (Film en geluid).

Claude Monet 
Fonds versterkt

In het vorige Bulletin stond naar 
 aanleiding van de aanwinst voor het 
Zaans Museum een oproep om uw 
gift aan de Vereniging Rembrandt  
‘de kleur van het impressionisme’ te 
geven. Met meer leden kan het Fonds 
immers nog meer betekenen voor de 
versterking van het impressionisme in 
onze musea. Deze uitnodiging viel in 
vruchtbare aarde, want zij resulteerde 
in een extra schenking van € 50.000 
voor het Claude Monet Fonds!
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Prestigieuze prijs voor Els Barents
Op 16 september j.l. ontving  
Els Barents van de Royal 
Photographic Society in Londen 
de Colin Ford Award, die als de 
Nobelprijs voor de fotografie 
kan worden beschouwd. Een 
kroon op het werk van dit lid 
van onze Raad van Adviseurs, 
die onder andere conservator 
fotografie in het Stedelijk 
Museum Amsterdam en direc-
teur van Huis Marseille was.

De Colin Ford Award wordt ieder 
jaar uitgereikt aan personen die 
een belangrijke bijdrage op het 
vakgebied hebben geleverd:  
met name foto grafen, maar ook 

diverse experts in de fotografie 
en weten schappers hebben deze 
onderscheiding gekregen. Prijzen 
voor conservatoren zijn echter 
schaars.

Het juryrapport vermeldt over 
Els Barents dat zij de weg heeft 
 gebaand voor een bloeiende foto-
cultuur in Nederland door het 
tonen en verwerven van eigen-
tijdse fotografie in verschillende 
organisaties. Het is interessant 
dat de fotografie (en film) in 
Enge land door de Royal Photo-
graphic Society op zo’n vanzelf-
sprekende manier de wetenschap 
en de kunsten aan elkaar blijven 
verbinden.

Najaarsontvangst 
groot succes!
Maar liefst 600 leden kwamen zondag 
18 oktober naar Gemeentemuseum  
Den Haag dat voor de Najaarsontvangst 
 speciaal  geopend was. Met een plattegrond 
in de hand en een lijst gesteunde aankopen 
 konden oudere en recente aankopen 
 worden bewonderd en besproken.

Mede dankzij u heeft Gemeentemu seum  
Den Haag in de loop der jaren 119 kunstwerken 
kunnen verwerven. Op p. 3 van dit Bulletin 
vertellen leden over het belang van hun 
 favoriete  aankoop van dit museum. En dat 
 levert bijzondere uitspraken op! Ook kon 
Nederland dineert worden bezocht, een 
 tentoonstelling over vier eeuwen tafelcultuur 
van Jet Pijzel-Dommisse, conservator van het 
Haags Gemeentemuseum en bestuurslid van 
de Vereniging Rembrandt.
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REMBRANDTCIRKELS

Cirkelleden te gast  
in Otterlo, Utrecht  
en Amsterdam
Leden van Rembrandtcirkels vinden elkaar in hun liefde 
voor kunst en bepalen als groep aan welk door de 
Vereniging Rembrandt gesteund kunstwerk de Cirkel  
zijn naam verbindt. Een van de tegenprestaties is een 
 exclusieve museumontvangst. Ook dit najaar zijn er  
enkele van deze ontvangsten  geweest. Het waren  
inspirerende bijeenkomsten, niet in de laatste plaats  
door de inzet en toewijding van de conservatoren van  
de ontvangende musea.

De Van Rijn Cirkel bracht op 23 augustus een bezoek aan 
het Kröller-Müller Museum te Otterlo, voor een presentatie 
over het mede door de Van Rijn Cirkel gesteunde werk van 
Roni Horn. De inleidingen door Lisette Pelsers, directeur 
Kröller-Müller Museum, en restaurator keramiek en glas 
Kate van Lookeren Campagne, werden gevolgd door een 
uit gebreide rondleiding door het museum.

In het Rijksmuseum te Amsterdam was op 6 september de 
jaarlijkse Cirkelontvangst. Eén keer per jaar worden alle 
leden van de inmiddels zes cirkels (drie regiocirkels en drie 
generatiecirkels) uitgenodigd voor een ontvangst om elkaar 
te ontmoeten en samen te genieten van ons openbaar kunst-
bezit en in het bijzonder van de gesteunde aankopen. Arie 
Pappot, specialist in 17de-eeuws brons, liet de cirkelleden met 
andere ogen naar de Bacchant van Adriaen de Vries  kijken. 

De KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel bracht op 16 september 
een bezoek aan Stadsarchief Amsterdam. In de decoratieve 
Italiaanse zaal gaf Ellen Fleurbaay, adjunct-directeur en 
stadsarchivaris, een lezing over de geschiedenis en ontwik-
keling van het Stadsarchief. Daarna kregen de cirkelleden 
een rondleiding door het gebouw ‘De Bazel’, waarbij ook  
de speciaal uit depot gehaalde tekeningen van Kees van 
Dongen konden worden bekeken. Conservator Bert Gerlach 
gaf een uitleg over deze serie, die vorig jaar met steun van 
de Vereniging Rembrandt is aangekocht. Ook was het moge-
lijk het restauratie-atelier te bezoeken, waar Janien Kemp 
liet zien hoe delicaat papier is en wat er allemaal komt kijken 
bij restauratie van prenten en tekeningen.

WAT ZIJN 
REMBRANDT-
CIRKELS?

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

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

De mogelijkheid om met een 
groep een eigen fonds binnen 
de Vereniging op te richten 
 verbindt de leden van die  
Cirkel zowel met elkaar als met 
de brede doelstelling van de 
Vereniging. Dit enthousiasme 
maakt ook hen tot belangrijke 
ambassadeurs van de Vereniging 
Rembrandt.
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Introducé-ontvangsten in…
Een paar keer per jaar organiseert de Vereniging Rembrandt met verschillende musea 
 bijeenkomsten voor leden met belangstelling voor een bepaald verzamelgebied. 
Introducées met interesse voor een lidmaatschap zijn daarbij altijd van harte welkom, 
want niets is aanstekelijker dan het enthousiasme van onze leden.  

Rijksmuseum Amsterdam 

In september konden de leden met prenten 
en tekeningen als favoriete verzamelgebied 
nog een middag genieten van de Italiaanse 
landschappen die Josephus Augustus Knip 
tussen 1809 en 1812 vastlegde. Het Rijks-
museum heeft in 2013, mede met steun van 
de Vereniging Rembrandt en haar Liente  
Dons Fonds, een ensemble van 42 aquarellen 
van de kunstenaar kunnen aankopen. De 
 werken waren gedurende de zomermaanden 
te zien in de Philipsvleugel van het museum. 
Marijn Schapelhouman, senior conservator 
tekeningen, verzorgde een lezing waarna de 
leden met nog meer kennis over de ontwik-
keling van de kunstenaar de werken konden 
 bekijken.

Breda’s Museum

Leden met een voorliefde voor middeleeuwse 
kunst én woonachtig in het zuiden van 
Nederland, ontvingen in september de uit-
nodiging voor een bijeenkomst in Breda’s 
Museum. De aanleiding voor de ontvangst 
werd gevormd door het in 2013 aangekochte 
schilderij Christus en de Samaritaanse vrouw 
uit 1518-20. Wat dit werk zo belangrijk maakt 
voor de stad Breda en het museum, is dat in 
de achtergrond het vroegste gezicht op Breda 
is te zien. Kunsthistoricus Quirine van Aerts 
gaf een presentatie over het stuk en aansluitend 
kon het museum worden bezocht, waarbij 
alle ruimte was voor het  stellen van vragen. 
Na afloop werden de leden getrakteerd op 
een lunch.

Jan Wiegers 
wint!
Welke afbeelding wilt u zien op 
de Rembrandtkaart van 2016?  
De afgelopen weken hebt u uw 
stem kunnen uitbrengen via de 
website. Ruim 2100 leden kozen 
hun favoriete aankoop van 2014. 
Zittend naakt van Jan Wiegers 
kwam als winnaar uit de bus.

Het was een spannende strijd: 
vier aankopen gingen in eerste 
 instantie gelijk op. Naast Wiegers 
waren het keukeninterieur van 
Cornelis Bisschop, de glassculptu-
ren van Roni Horn en de likeur-
karaf van Andries Dirk Copier in 
de race. Lange tijd voerde Bisschop 
de lijst aan, maar in de laatste 
week van de verkiezing sloeg de 
Groningse achterban haar slag en 
eindigde Wiegers als winnaar met 
een verschil van 9 stemmen.

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

VERENIGING 
REMBRANDT
ALS JE OM
KUNST GEEFT 

Wist u dat de Vereniging een digitaal archief heeft op haar website? Meer dan 2000 gesteunde 
aankopen zijn er al te zien, met een uitgebreide beschrijving. Naast de kunstwerken zelf vindt u 
hier artikelen, presentaties, video’s en aankoopverhalen. De database is voor wetenschappers, 
studenten en liefhebbers een bron van informatie. Ontdek het heden en verleden in onze digitale 
database: www.verenigingrembrandt.nl en ga naar het kopje ‘gesteunde kunst’. 

Ontdek heden en verleden in onze digitale database
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NIEUWS VAN DE VERENIGING

Voor de leden...

De Vereniging Rembrandt vindt het belangrijk dat ook kinderen in aanraking komen met 
kunst. Een aantal keer per jaar organiseert zij voor haar Jonge meesterleden ontvangsten 
die leuk zijn om te bezoeken met kinderen.  

Het doel van deze 
 ontvangsten is de 
 kinderen op een laag-
drempelige manier in 
contact te brengen met 
het mecenaat. Dit na-
jaar werden de Jonge 
meesters met hun 
(klein)kinderen ontvan-
gen in het Nederlands 
Zilvermuseum in 
Schoonhoven. Na een 
bezoek aan de zilver-  
en goudsmeden die  
een demonstratie van 
hun vak gaven, en een 
rondleiding langs de 
vaste collectie, mochten 
de (groot)ouders met 
(klein)kinderen zelf  
aan de slag. Dat werd 
een middag slijpen en 
 stansen met als resultaat 
een eigen sieraad 
waarop de makers met 
recht trots waren!

Een zondag zoet met zilver...

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

INTERESSE IN EEN JONGE MEESTER-LIDMAATSCHAP?

Twee exclusieve 
ontvangsten
Dit najaar konden de leden van de 
Vereniging Rembrandt weer genieten van 
de unieke mogelijkheid een tentoonstelling 
te bezoeken buiten de drukte van het grote 
publiek om.  

Ruim 450 leden bezochten op zondag 11 okto-
ber Museum Boijmans Van Beuningen, dat  
op deze dag de leden van de Vereniging 
Rembrandt na sluitingstijd exclusieve toegang 
bood tot de tentoonstelling Van Bosch tot 
Bruegel. Hier hangt onder andere het in 1931 
door de Vereniging Rembrandt gesteunde 
schilderij van Jheronimus Bosch, De marskramer 
(zie ook p. 17).

Op woensdag 14 en donderdag 15 oktober 
genoten in totaal ruim 400 leden van de pre-
view van de tentoonstelling Azie > Amsterdam, 
waar de in 2013 met steun van de Vereniging 
Rembrandt aangekochte lakkist te zien is. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de 
tentoonstelling te bezoeken, dan vindt u het 
misschien aardig om hierover te lezen in het 
meest recente Kunstschrift, dat naar aanleiding 
van de tentoonstelling Azië in Amsterdam als 
thema heeft gekozen. Bij dit Bulletin treft u 
een folder met meer informatie over hoe u dit 
nummer kunt bestellen en/of lid kunt worden 
van Kunstschrift.

De 17de-eeuwse lakkist 
van het Rijksmuseum
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Sinds 1883 heeft de Vereniging Rembrandt de aankoop  
van duizenden kunstwerken gesteund. Deze maken zo  
veel mogelijk deel uit van de vaste presentaties van musea, 
maar schitteren ook vaak in tentoonstellingen. In elk 
Bulletin lichten we er twee uit.

Selfies in het Mauritshuis
Maar liefst 5 van de 27 zelfportretten in de tentoonstelling 
Hollandse zelfportretten – Selfies uit de Gouden Eeuw zijn aan-
gekocht met steun van de Vereniging Rembrandt. Zo is het 
zelfportret van Rembrandt te zien uit 1669, gesteund in 1947. 
Maar ook Thomas Willeboirts Bosschaert en Jan en Willem 
van Mieris hangen in volle glorie in Den Haag. Ze zijn in  
goed gezelschap van David Bailly met zijn Vanitasstilleven met 
portret van een jonge schilder uit 1651. Het gezelschap blijft 
nog samen tot 3 januari 2016. 

Joods Amsterdam in de jaren vijftig
Ruim 150 vintage foto’s van de beroemde Amerikaanse 
Magnum-fotograaf Leonard Freed zijn te zien in het Joods 
Historisch Museum. Freed volgde aan het eind van de jaren 
vijftig een jaar lang Amsterdamse joden in hun dagelijkse 
leven thuis, in de synagoge en op hun werk. Hij was gefasci-
neerd door de veerkracht en vitaliteit zo vlak na de oorlog en 
probeerde die te vangen met zijn kleine camera. Het leverde 
een uniek tijdsbeeld op. Zeventig jaar na de oorlog weten  
we dat de verwerking van het oorlogstrauma bij de Joodse 
gemeenschap pas in de jaren zestig of zelfs later kwam.  
Te zien tot 14 februari 2016.

Nog meer musea te bezoeken 
met uw Rembrandtkaart 
Met uw Rembrandtkaart kunt u de vaste collecties van alle gesteunde 
musea gratis bezichtigen, maar ook enkele niet-gesteunde musea 
geven onze leden vrije toegang (zie p. 47). Recent kwamen daar twee 
bij: het Chabot Museum in Rotterdam en Museum Jan van der Togt 
in Amstelveen. Een genereus gebaar van beide organisaties dat zeer 
wordt gewaardeerd.

Het Chabot Museum is gevestigd 
in een van de mooiste villa’s van 
Rotterdam, pal tegenover Museum 
Boijmans Van Beuningen. Het in 
1993 geopende museum beheert 
een bijzondere collectie werken van 
de Rotterdamse kunstenaar Henk 
Chabot (1894–1949), tijdgenoten 
en hedendaagse geestverwanten, 
die tot stand is gekomen door 
 diverse schenkingen, legaten en 
langdurig bruiklenen. De verzame-
ling geeft een breed beeld van het 

Rotterdamse kunstklimaat in het 
interbellum. 

De Nederlandse industrieel Jan 
van der Togt was een verzamelaar 
van eigentijdse kunst, die een 
stichting heeft gevormd met het 
doel een openbaar museum te 
bouwen waarin zijn collectie voor-
goed intact zou blijven. Museum 
Jan van der Togt opende in 1991 
zijn deuren en trekt een groeiend 
aantal bezoekers door zijn boeiende 
vaste collectie en een afwisselend 
tentoonstellingsprogramma. 
Recent zijn er grote tentoonstel-
lingen georganiseerd over Anton 
Heyboer, Kamagurka, Armando  
en Niki de Saint Phalle. De vaste 
collectie bestaat uit werken van 
onder anderen Sam Francis, 
Zadkine, Agam en Jan Verschoor 
en een verzameling van heden-
daagse glaskunst waarvan een 
groot gedeelte permanent is te 
zien.

IN DE SCHIJNWERPERS

Museum Jan van der Togt in Amstelveen

Het Chabot Museum in Rotterdam
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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, hebt u vrije toegang tot de 
Rembrandtlezing. Bovendien wordt u 2x per jaar 
uitgenodigd voor een ontvangst met uw (klein) 
kinderen, neefjes of nichtjes. 

p ‘Leermeester’ lidmaatschap 

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

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

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

voor het jaarlijkse Rembrandtdiner op een  
wisselende, spraakmakende locatie.
 

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

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

MAAK DEEL UIT VAN KUNST IN NEDERLAND

ANDERE VORMEN VAN SCHENKEN AAN 

DE VERENIGING REMBRANDT

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

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

Eenmalige gift (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/steunons.



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

ONDERSTEUNDE MUSEA    

VRIJE TOEGANG TOT DE VASTE COLLECTIES VAN:

p AlKmAAr
Stedelijk Museum 

p AmerOnGen
Kasteel Amerongen 

p AmersfOOrt
Museum Flehite 

p AmmerzOden
Kasteel Ammersoyen 

p Amstelveen
Cobra Museum

p AmsterdAm
Allard Pierson Museum 
Amsterdam Museum 
Bijbels Museum 
Joods Historisch Museum 
Museum Het 
  Rembrandthuis 
Museum Het Schip 
Museum Ons’ Lieve Heer 
  op Solder 
Museum Van Loon 
Museum Willet- 
  Holt huysen 
Scheep vaartmuseum
Amsterdam Pipe Museum
Rijksmuseum
Stadsarchief Amsterdam 
Stedelijk Museum 
Stedelijk Museum Bureau  
  Amsterdam
Tropenmuseum 
Van Gogh Museum 

p ApeldOOrn
Paleis Het Loo 

p AppinGedAm
Museum Stad Appingedam 

p Arnhem 
Gelders Archief
Museum Arnhem 

p Assen
Drents Museum 

p Asten
Klok & Peel Museum Asten

p Barneveld
Veluws Museum Nairac 

p BerG en dAl
Afrika Museum 

p BerGen Op zOOm
Het Markiezenhof 

p BeverwijK
Museum Kennemerland 

p BredA
Breda’s Museum 

p Brielle
Historisch Museum Den 
  Briel 

p delft
Museum Prinsenhof  
Delft 

p deventer
Speelgoedmuseum 

p dOrdrecht
Dordrechts Museum 
Huis Van Gijn 

p eindhOven
Van Abbemuseum 

p enKhuizen
Zuiderzeemuseum 

p enschede
Rijksmuseum Twenthe 

p frAneKer
 Museum Martena 

p GOrinchem
Gorcums Museum 

p GOudA
Museum Gouda 

p ’s-GrAvenhAGe 
Gemeentemuseum Den 
  Haag
Haags Historisch Museum 
Koninklijke Bibliotheek (op
  afspraak) 
Mauritshuis 
Museum Bredius 
Museum Meermanno
De Mesdag Collectie

p GrOninGen
Groninger Museum 

p hAArlem
Frans Hals Museum 
Historisch Museum 
  Haarlem 
Teylers Museum 

p hAArzuilens
Kasteel de Haar  

p hArlinGen
Gemeentemuseum 
  Het Hannemahuis 

p hAttem
Voerman Museum 

p’s-heerenBerG 
Kasteel Huis Bergh

p heerenveen
Museum Belvédère

p heinO/wijhe
Museum De Fundatie/
  Kasteel Het Nijenhuis

p helmOnd
Gemeentemuseum 
  Helmond

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

p heusden A/d mAAs
Het Gouverneurshuis 

p hilversum
Museum Hilversum

p hOOrn
Westfries Museum 

p KAtwijK
Katwijks Museum 

p lAren
Singer Laren

p leeK
Nationaal Rijtuigen-
  museum 

p leens
Borg Verhildersum

p leerdAm
Nationaal Glasmuseum 

p leeuwArden
Fries Museum 
Keramiekmuseum 
  Princessehof 

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

p lOOsdrecht
Kasteel-Museum Sypestyn 

p mAArssen
Slot Zuylen 

p mAAstricht
Bonnefantenmuseum 

p mArKen
Marker Museum 

p middelBurG
Zeeuws Museum 

p nijmeGen
Museum Het Valkhof 

p OtterlO
Kröller-Müller Museum
Nederlands Tegelmuseum 

p purmerend
Purmerends Museum 

p ridderKerK
Huys ten Donck (alleen de 
  tuinen) 

p rOermOnd 
Cuypershuis

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

p rOzendAAl
Kasteel Rosendael

p de rijp
Museum In ‘t Houten Huis 

p rijswijK (zh)
Museum Het Tollenshuis

p scheveninGen
Museum Beelden aan Zee 

p schiedAm
Stedelijk Museum

p schOOnhOven
Nederlands Zilvermuseum 

p sluis
Oudheidkundige 
  Verzameling Belfort Sluis

p sneeK
Fries Scheepvaart Museum 

p tiel
Flipje en Streekmuseum Tiel 

p tilBurG
Audax Textielmuseum 

p uden
Museum voor Religieuze 
  Kunst 

p uithuizen
Menkemaborg

p utrecht
Centraal Museum  

Museum Catharijneconvent 
Museum Speelklok 

p vAAssen
Kasteel Cannenburch 

p vlissinGen
Zeeuws maritiem 
  muZEEum 

p vOOrBurG
Museum Swaensteyn 

p vOOrschOten
Kasteel Duivenvoorde 

p weesp
Gemeentemuseum

p wOerden
Stadsmuseum Woerden

p zAAndAm
Zaans Museum
Museum van het 
  Nederlandse Uurwerk 

p zAltBOmmel
Stadskasteel Zaltbommel 

p zieriKzee
Stadhuismuseum 

p zutphen
 Museum Henriëtte Polak 

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

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

p Amstelveen
Museum Jan van der Togt 

p rOtterdAm
Chabot Museum 
Nederlands Fotomuseum 

p tilBurG
Museum de Pont 

p venlO
Museum Bommel van Dam

p wAssenAAr
Huis Marseille 
  (50% korting op entree)

Jan Wiegers. Zittend naakt (1925)
Aanwinst voor het Groninger Museum
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Door uw gift toe te wijzen aan 
een van de 13 Themafondsen 
van de Vereniging Rembrandt 
steunt u heel gericht aankopen 
binnen een verzamelgebied. 

U ontvangt persoonlijk bericht 
op het moment dat er mede 
dankzij uw schenking een 
aankoop is gesteund binnen  
dit verzamelgebied. 

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

THEMAFONDS    19DEEEUWSE SCHILDERKUNST 

P Middeleeuwen
P 17deeeuwse Schilderkunst 
P 18deeeuwse Schilderkunst 
p 19deeeuwse Schilderkunst 
P Moderne en Hedendaagse kunst
P Prenten en Tekeningen
P Fotografie
P Beeldhouwkunst
P Keramiek
P Zilver 
P Glas
P Kunstnijverheid
P NietWesterse kunst

Het Themafonds  
19deeeuwse Schilderkunst 
droeg bij aan de aankoop van 
een monumentaal ijsgezicht 
door Andreas Schelfhout

Schaatsers bij een Hollandse stad
Andreas Schelfhout
1857. Olieverf op doek, 95 x 145 cm
KASTEEL DUIVENVOORDE, VOORSCHOTEN

Word Leermeester of Gildemeester en wijs uw  
gift toe aan een van de 13 Themafondsen
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Gesteund door Themafonds
Prenten en Tekeningen
Jacques de Gheyn II 
Rotslandschap met kasteel, 1603
RIJKSPRENTENKABINET, AMSTERDAM

Gesteund door Themafonds
Moderne en Hedendaagse kunst
Jan Wiegers 
Zittend naakt, 1925
GRONINGER MUSEUM

Gesteund door Themafonds
Fotografie
Ata Kandó 
Twee dummy’s van Kalypso & Nausikaä, 1956
UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK LEIDEN

Geef uw gift kleur 


