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

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

Bent u of kent u iemand die lid wil worden van de Vereniging Rembrandt? 
Ga naar www.verenigingrembrandt.nl. U bent al lid vanaf 65 euro per jaar.
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Het is opvallend 
hoe veel tentoon-
stellingen van 
hoge kwaliteit er 
momenteel lopen. 
Hercules Segers  
in Rijksmuseum 

Amsterdam, Caesar van Everdingen in Stedelijk 
Museum Alkmaar, Lawrence Alma-Tadema in het Fries 
Museum in Leeuwarden, om er maar een paar te noe-
men. Deze tentoonstellingen zijn meestal gebaseerd 
op de vaste collecties in Nederlandse musea, waarmee 
ze de rijkdom laten zien van ons openbaar kunstbezit,   
dat wij en de generaties voor ons bij elkaar hebben  
gebracht.

Maar er is nog een andere gemeenschappelijke factor. 
Al deze kunstenaars die nu worden geëerd zijn in een 
ver of in een nabij verleden veronachtzaamd of in de 
vergetelheid geraakt. Voor Van Everdingen bestond 
lange tijd nauwelijks belangstelling, en de in zijn eigen 
tijd zo succesvolle Alma-Tadema raakte al snel na zijn 
overlijden uit de gratie. Hercules Segers heeft zelfs aan 
den lijve ondervonden hoe het is om geen succes te 
hebben. Hij kon zijn experimentele etsen aan de straat-
stenen niet kwijt: volgens een contemporaine biograaf 
werden zijn afdrukken als inpakmateriaal voor boter  
en zeep gebruikt of gerold tot puntzakjes om specerijen 
in te bewaren.

Gelukkig zijn er altijd liefhebbers geweest die de  
werken van deze kunstenaars hebben bewaard en  
gekoesterd. Die hebben beseft dat iets weliswaar uit de 
mode kan zijn, maar toch de moeite van het behouden 
waard. Om dezelfde reden bepleit de Vereniging 
Rembrandt ook voorzichtigheid en terughoudendheid 
als het gaat om het afstoten van werken uit openbaar 
bezit die op een bepaald moment niet meer van  
betekenis lijken.

In haar lange geschiedenis heeft de Vereniging 
Rembrandt meer dan eens aankopen gesteund van kunst 
die op dat moment (nog) niet in het bijzonder geliefd 
was. Dat deed en doet zij omdat zij het belangrijk vindt 
dat er wordt verzameld voor de lange termijn. Omdat 
smaken en voorkeuren veranderen, maar kwaliteit  
altijd blijft. 

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

Sinds haar oprichting in 1883 heeft 
de Vereniging Rembrandt bijgedragen 
aan belangrijke kunstaankopen van 
meer dan 125 musea door het hele 
land. In dit nummer worden aanwin-
sten gepresenteerd van musea in 
Amsterdam (2x), Culemborg, Delft, 
Dordrecht, Maastricht en Utrecht

Verzamelgebieden

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

In dit nummer
Nieuw in de Collectie Nederland
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Musea verwerven kunstwerken om actueel en levendig te blijven, en er is veel 
voor nodig om dit optimaal te kunnen doen. Kennis van zaken is onontbeerlijk, 
net als verbeeldingskracht, maar goed aankopen begint wel met iets prozaïsch 
– namelijk afdoende financiën. Zonder geld komt er weinig tot stand, en  
het Van Gogh Museum in Amsterdam – om op het eigenlijke onderwerp over 
te gaan – had lang onvoldoende middelen. Een aankoopbudget was er niet.

LOUIS VAN TILBORGH

Toen het museum zijn deuren in 1973 
opende, had de Nederlandse overheid 
in al haar wijsheid bedacht dat deze 
jonge, sterk op één kunstenaar gerichte 
instelling in tegenstelling tot de andere 
rijksmusea het best zonder een actief 
verzamelbeleid kon stellen. In de jaar-
lijkse bijdrage waren er geen financiën 
voor aankopen gereserveerd. De  
collectie, afkomstig van de zoon van 
Vincents broer Theo en in 1963 over-
gedragen aan de Vincent van Gogh 
Stichting, werd meer opgevat als een 
artistiek mausoleum dan als een waar-
achtig museum voor de eigen gemeen-
schap. De instelling liet het er echter 
niet bij zitten en kocht toch, zij het wel 
mondjesmaat en vooral vroege werken 
van Van Gogh, waarbij de Vereniging 
Rembrandt en de Vincent van Gogh 
Stichting de helpende hand boden. 
Soms streek ook de overheid over het 
hart, en zo werd de soep minder heet 
gegeten dan zij was opgediend. 

Al was er niets mis met die inciden-
tele aankopen, met de kennis van nu 
lijkt de ambitie van toen wel erg be-
scheiden. De allerbeste stukken van 
Van Gogh waren toen net zo goed als 
nu financieel onbereikbaar, en terug-
vallen op dat vroege werk was dus 
onvermijdelijk, maar ook wat voor-
spelbaar. De van Theo afkomstige  
familiecollectie bevatte ook werken van 
Vincents vrienden en tijdgenoten, en 
hier lagen volop kansen tot uitbreiding, 
maar die werden niet gegrepen, en 
denkelijk ook niet werkelijk herkend. 
Van Gogh slokte alle aandacht op, en 
fondsen waren na de opening van het 
museum vermoedelijk ook makkelijker 

te overtuigen om bij te dragen aan 
een nieuw stuk van hem dan van een 
schilderij van Degas of Delacroix, om 
maar twee willekeurige, door de kun-
stenaar zelf volop geprezen meesters 
te noemen. Van Gogh was zelf prachtig 
vertegenwoordigd, dus wat was erop 
tegen om juist op zoek te gaan naar 
aansprekende voorbeelden van wat 
hij als artistieke familie zag? 

Niets, maar er was enige moed en 
verbeeldingskracht nodig om een  
andere richting in te slaan dan aan-
vankelijk was bedacht, en dat gebeurde 
pas in 1986, toen Ronald de Leeuw tot 
directeur was benoemd. Het in dat 
jaar glorieus geopende Musée d’Orsay 
in Parijs werkte aanstekelijk, en Van 

‘De collectie werd 
meer opgevat als  
een artistiek 
mausoleum dan  
als een waarachtig 
museum voor de 
eigen gemeenschap’ 

Een Japanse Caillebotte  
in Amsterdam

Route de Versailles, 
Rocquencourt
Camille Pissarro
1871. Olieverf op doek, 
51,4 x 77,2 cm
VAN GOGH MUSEUM, 

AMSTERDAM

Aangekocht in 2006 met 
steun van de Vereniging 
Rembrandt, mede dankzij 
het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, de  
BankGiro Loterij, het 
Mondriaan Fonds en 
VSBfonds

Uitgeputte maenaden 
na de dans
Lawrence Alma-Tadema
ca. 1873-74. Olieverf  
op doek, 59,1 x 132 cm
VAN GOGH MUSEUM, 

AMSTERDAM

Aangekocht in 1996 met 
steun van de Vereniging 
Rembrandt, mede  
dankzij het Prins 
Bernhard Cultuurfonds



Gogh zou als kunstenaar, zo was de 
gedachte, nog meer gaan bloeien als 
zijn prestatie vergeleken kon worden 
met die van zijn collega’s. Invloed 
kon worden getoond, en verschillen 
zouden de blik op Van Gogh scherpen. 
Het was een simpel en effectief idee, 
maar alle begin is moeilijk. Het geld 
groeide nog steeds niet tot in de 
hemel, en datzelfde Musée d’Orsay 
troefde het museum bijvoorbeeld af 
toen Breitners Maanlicht uit 1887-89 
op de markt kwam. Toen met de jaren 
de eigen inkomsten evenwel stegen, 
kwamen er stukken die het verschil 
maakten: Lhermitte’s imposante  
salonstuk Het hooien van 1887, Alma-
Tadema’s Uitgeputte maenaden na de 
dans van ca. 1873-74. Meer dan eens 
vond het museum de Vereniging 
Rembrandt en de Vincent van Gogh 
Stichting aan zijn zijde, maar de grote 
sprong voorwaarts dateert van na 1999, 
toen het Van Gogh Museum tezamen 
met het Rijksmuseum, het Mauritshuis 
en het Kröller-Müller Museum kon 
rekenen op een jaarlijkse, substantiële 
bijdrage van de Grote Sponsorloterij, 
die later werd voortgezet door de 
BankGiro Loterij. De kunst van Van 
Goghs artistieke familie kwam hiermee 
binnen bereik, en al was er al eerder 
een fraaie vroege Monet verworven, in 
de jaren hierna kon de hand worden 
gelegd op onder andere twee Hollandse 
stukken van opnieuw deze meester, 
een prachtige Pissarro uit zijn beste 
tijd, een onbereikbaar geachte, want 
inmiddels door zovelen begeerde 
Manet – en ook op deze uitzonderlijke 
Caillebotte, die Kurt Varnedoe, kenner 
van zijn oeuvre, voor het meest origi-
nele werk van deze meester hield.  

Al noemt Van Gogh hem wel in  
zijn brieven, Caillebotte had onder de 
impressionisten een kleine reputatie. 
Hij had het nadeel te zijn geboren in 
de tijd van reuzen, maar er was geen 

noodzaak om zich te manifesteren. 
Hij was financieel onafhankelijk en 
exposeerde na zijn 34ste niet meer. 
Zijn erfgenamen begonnen te verkopen 
vanaf de jaren vijftig van de 20ste 
eeuw, waarna zijn roem groeide – en 
terecht. Zijn penseelstreek was volgens 
sommigen soms wat droog en al te 
doorwerkt, en hij werd soms schuldig 
bevonden aan een al te grote aandacht 
voor beschrijvende details, maar zijn 
picturale intelligentie maakte veel, zo 
niet alles goed. Zijn composities zijn 
vrijwel zonder uitzondering gewaagd 
en humoristisch, en Uitzicht door  
een balkon is hiervan een meer dan 
voortreffelijk voorbeeld.

Gustave en zijn broer Martial 
Caillebotte woonden op de zesde  
verdieping van Boulevard Hausmann 31 
te Parijs, en het gehele beeldvlak is 
gevuld door het met fraaie krullen  
gedecoreerde balkonhek op de hoek 
van hun appartement. Linksboven 

Uitzicht door een 
balkon
Gustave Caillebotte
1878-79. Olieverf op 
doek, 65,6 x 54,9 cm 
VAN GOGH MUSEUM, 

AMSTERDAM

Aangekocht in 2003 
met steun van de 
Vereniging Rembrandt, 
mede dankzij het Prins 
Bernhard Cultuurfonds, 
de BankGiro Loterij, 
VSBfonds, de Mondriaan 
Stichting, en de Vincent 
van Gogh Stichting
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Daubigny, Monet, Van Gogh 

De tentoonstelling Daubigny, Monet, Van Gogh: 
Impressies van het landschap die momenteel in  
het Van Gogh Museum loopt, laat bij uitstek zien 
hoe zinvol het is om ook werk van kunstenaars 
rond Van Gogh te verzamelen. Want, zoals de 
Volkskrant van 25 oktober jl. schreef, Monet en  
Van Gogh zouden zonder de voorzet van Daubigny 
geen succesvolle voorhoede zijn geweest. Een van 
de schilderijen in deze tentoonstelling is Monets 
Molens in het Westzijderveld bij Zaandam, dat in 
2001 met steun van de Vereniging Rembrandt  
door het Van Gogh Museum is aangekocht.
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buiten beeld bevinden zich de Rue 
Gluck en de Place Diaghilev, en rechts-
boven de Rue de Mogador. Door het 
hek heen zien we het trottoir aan de 
overkant en de boulevard, waarop 
een koets en enkele voorbijgangers 
op het plaveisel hun eigen weg gaan. 
Links staat een typerend voorbeeld 
van het toen gangbare straatmeubilair: 
een reclamezuil van de Parijse drukker 
Morris, die in 1868 het alleenrecht 
had verworven om met affiches voor 
de plaatselijke theaters te adverteren. 

Een motief van niks, zonder enige 
ophef getroffen, en Caillebotte hield 
zich als kind van zijn tijd dus voor-
beeldig aan het gebod van de realisten 
om vooral de eigen omgeving tot uit-
gangspunt te nemen en aandacht aan 
het alledaagse te schenken zonder er 
meer van te maken dan het was. Het 
lijkt onpersoonlijk, maar dat was het 
niet. Zijn oog was anders dan dat Van 
Gogh niet bekoord door afgetrapte 
schoenen of verlepte zonnebloemen, 
maar trok vooral naar dat goed in de 
zwarte verf gestoken smeedijzeren hek 
op zijn eigen balkon, dat als het ware 
tussen hem en de boulevard beneden 
stond. Sinds de stedelijke verbouwin-
gen van Georges-Eugène Haussmann 

was het Parijse stadsleven veranderd, 
en het balkon(hek) was hiervan het 
symbool. Binnenplaatsen waren op-
geofferd voor huizenblokken met hoge 
ramen en balkons aan de straatzijde, 
waardoor er binnenshuis meer van de 
buitenwereld zichtbaar was dan ooit 
tevoren, terwijl er op de balkons bij 
goed weer dankzij de brede, met 
mondaine flaneurs bevolkte boulevard 
met hun lange zichtlijnen veel te ge-
nieten viel. Kijken en bekeken worden 
vanaf gepaste hoogte, dat was onder 
de well-to-do in het vernieuwde Parijs 
de nieuwste mode. 

Manet had zich met Le balcon uit 
1868-69 al eerder aan het onderwerp 
gewaagd, en aangezien Caillebotte 
vanaf het midden van de jaren zeven-
tig meerdere schilderijen met hetzelfde 
motief had vervaardigd, kon hij in 1884 
de verleiding niet weerstaan om zich 
dit werk toe te eigenen op de veiling 
van Manets nalatenschap. Zijn de figu-
ren in Manets schilderij er om bekeken 
te worden (‘Fermez donc cette fenêtre! 
Ce que j’en dis M. Manet, est dans 
votre interêt’, schreef een criticus), 
Caillebotte legde in zijn werken de 
nadruk op het kijken naar buiten. Bij 
hem genieten mannelijke toeschou-
wers van het uitzicht in de verte of 
van het stadsgewoel aan hun voeten, 
en Uitzicht door een balkon is wel op-
gevat als een studie voor zulke uitge-
werkte, grotere stukken. Misschien 
was het dat ook, maar dan wel één 
waarin speels het voorbeeld is nage-
volgd van de toen populaire Japanse 
prentkunst. Kunstenaars als Ando 
Hiroshige en Katsushika Hokusai  
bliezen in hun prenten objecten op 
de voorgrond soms groot op, lieten 
vervolgens het middenplan weg, en 
gaven het eigenlijke onderwerp op de 
achtergrond weer – en Caillebotte 
deed in zijn schilderij exact hetzelfde. 
Het hoofdmotief was bij hem niet dat 

balkonhek, maar wat daarachter lag  
– het moderne, stedelijke leven.

Maar kunstwerken krijgen soms een 
betekenis los van wat de kunstenaar 
voor ogen stond, en dat gebeurde 
ook bij Uitzicht door een balkon. Al 
doorbreken twee stengels van een 
verder onzichtbare balkonplant de  
radicale compositie, er is door het 
beeldvullende opblazen van het hek-
werk nauwelijks diepte, en dat wordt 
ook nog eens versterkt door het bijna 
vierkante formaat van het doek. Het 
stuk overtuigt ook door die decora-
tieve kwaliteit, en de reeds geciteerde 
Varnedoe verklaarde het om die reden 
zelfs tot ‘een scharnierpunt in de ge-
schiedenis van de schilderkunst, dat 
nog in de ene traditie staat terwijl het 
tegelijkertijd al een andere aankondigt’. 
Het Japanse voorbeeld kun je er goed 
in herkennen, maar je kunt het stuk 
ook, zoals hij voorstelde, zien als een 
mijlpaal op de weg naar tweedimen-
sionaliteit (‘the road to flatness’), en 
dus als een aankondiging van bijvoor-
beeld Matisse. Dat is a-historisch, 
maar het ‘kreatieve misverstand gaat 
met zijn schepping aan de haal, en 
wij, als liefhebbers en kunsthistorici’, 
zo schreef Peter Hecht in 1997, ‘moe-
ten daar denk ik dankbaar voor zijn, 
want op dat tweede leven van de 
kunst […] berust geloof ik bij uitstek 
haar onsterfelijkheid’. En zo is het, en 
vandaar dat deze Caillebotte denk ik 
geen betere museale plek had kunnen 
vinden dan het Van Gogh Museum, 
dat als geen andere instelling leeft door 
dat tweede leven van een kunstenaar 
en zijn inmiddels met tijdgenoten  
verder verrijkte prestaties  

Louis van Tilborgh is senior onderzoeker bij  
het Van Gogh Museum en hoogleraar kunst- 
geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam

 
Dit artikel is afkomstig uit Collecting for the  
public: works that made a difference (zie over 
deze publicatie p. 44)

‘Kijken en bekeken 
worden vanaf gepaste 
hoogte, dat was onder 
de well-to-do in het 
vernieuwde Parijs de 
nieuwste mode’
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De Wielinga-Madonna

Zij presenteert Jezus aan een koningin of  
een prinses. Die heeft een rad bij zich en dus 
moet het de heilige prinses Catharina zijn, die 
vanwege haar geloof werd gemarteld door 
haar op een rad met spijkers te binden. Zij 
knielt voor een bloot Jezuskind dat staat op 
Maria’s knie. In zijn rechterhand houdt Jezus 
een ring vast. Dit is de verbeelding van zijn 
mystieke verloving met deze beeldschone 
dienares. Heel veel vrouwen baden voor 
Catharina, in de hoop dat zij ook zo’n intieme 
relatie met Jezus zouden ervaren. Rechts staat 
Johannes de Doper. Hij doet meestal iets wat 
mij vroeger altijd verboden werd: naar iemand 
wijzen. Altijd wijst Johannes naar Jezus.  
Op de tekstband lezen we Ecce Agnus Dei  
(Zie het Lam Gods). Maar hier wijst Johannes 
recht naar boven vermoedelijk om te zeggen: 
dat blote kereltje komt toch echt van elders! 
Links boven vliegt een engel aan om de hei-
ligheid van de voorstelling nog nadrukkelijker 
te accentueren. 

Dit schilderij was mij ooit heel erg vertrouwd. 
Jaren hing het in de diatheek van het kunst-
historisch instituut in Groningen, het domein 
van juffrouw Wielinga. Altijd wanneer ik dia’s 
uitzocht voor mijn college zag ik het mystieke 
liefdesleven van Jezus en Catharina boven de 
kaartenbakken. Het werk was niet erg overtui-

gend toegeschreven aan Antoniazzo Romano 
en gedateerd omstreeks 1490. Wij noemden 
de schilder ‘de Meester van de Wielinga-
Madonna’. Het was afkomstig uit de Collectie 
Goudstikker en was na de oorlog in de Rijks-
dienst Cultureel Erfgoed terecht gekomen, die 
zo genereus was om het uit te lenen aan het 
Instituut, waar vroege Italiaanse schilderijen 
kunsthistorisch werden onderzocht.

Toen ik in 1988 uit Groningen vertrok, was 
het schilderij al in Maastricht Het was de be-
doeling dat het daar een museale toekomst 
zou krijgen in het Bonnefantenmuseum.  
Dat heeft jammer genoeg niet zo mogen zijn. 
Het werd door aangetrouwde familie van 
Goudstikker uit de Verenigde Staten opgeëist 
en na veel vijven en zessen samen met vele 
andere schilderijen naar Amerika verscheept, 

waar het vrijwel meteen 
werd geveild.

Nu zag ik haar weer, geheel 
onverwacht. De Madonna 
met het blote Christuskind 
en de twee heiligen zijn 
prachtig gerestaureerd.  
Ook de rijke ornamentatie 
van het goud is door een 
restaurator kundig tot leven 

gebracht. Het schilderij wordt nu niet meer 
aan Antoniazzo Romano toegeschreven, 
maar op grond van een uitstekende stilistische 
analyse aan een leerling met de naam Tuccio 
di Gioffredo da Fondi. Ik heb de neiging om 
de schilder nog steeds de Meester van de 
Wielinga-Madonna te noemen en voel een 
mengeling van melancholie en woede bij  
de gedachte aan de omzwervingen van dit  
schilderij. Ik weet best dat we als kunsthis-
torici met de duurste spullen van de wereld 
omgaan en dat kunstwerken daardoor aan  
de vreemdste omzwervingen worden onder-
worpen, maar als hebzucht de oorzaak van 
dat reizen is, wordt het mij soms teveel. Ik 
heb trouwens sterk de indruk, dat Maria na 
de restauratie iets van zachtmoedig verwijt  
is gaan uitstralens 

Foto: A
rjan Bronkhorst

Mystiek huwelijk met de heilige
Catharina en Johannes de Doper
Tuccio di Gioffredo da Fondi
ca. 1490. Tempera en goud op 
paneel, 54,5 x 30 cm
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Vanwege de keuring mag ik elk jaar 
twee dagen voor de opening alleen 
op de TEFAF rondlopen. Dan is voor 
mij de TEFAF de mooiste en spannend-
ste winkel ter wereld. Je kunt er de 
meest spirituele versie van consu-
mentisme beoefenen: keuren zonder 
kopen. Op mijn wandeling doen zich 
kleine en grote verrassingen voor. 
Een enkele keer sta je opeens als aan 
de grond genageld bij het zien van 
een kunstwerk. Zo’n heilig ogenblik 
deed zich bij mij voor toen ik werd 
geconfronteerd met deze Madonna.



10  VERENIGING REMBRANDT  NAJAAR 2016

SYLVIA ALTING VAN GEUSAU

 ONDERZOEK GESTEUND VANUIT HET EKKART FONDS

 Kunsthandel Buffa en de collectie
 van Singer Laren

In 2013 werd dankzij de erven van  
de laatste eigenaren Joop en Hein 
Siedenburg een deel van het verloren 
gewaande archief van de kunsthandel 
Frans Buffa & Zonen aan het RKD-
Nederlands Instituut voor Kunstge-
schie denis in bruikleen gegeven. Het 
archief, bestaande uit een honderdtal 
brieven, tientallen foto’s, een tweetal 
kasboeken, een intekenboek en ove-
rige administratieve gegevens, gaf  
zoveel nieuwe inzichten over de ge-
schiedenis van deze kunsthandel, dat 
het RKD besloot een onderzoek en een 
tentoonstelling aan Buffa te wijden. 
Voor die tentoonstelling was museum 
Singer Laren de aangewezen plaats, 
vanwege de bijzondere relatie tussen 
de oprichters, William en Anna Singer, 
en Joop Siedenburg. Het onderzoek 
naar de totstandkoming van de collec-
tie van dit Amerikaanse verzamelaars-
echtpaar via kunsthandel Frans Buffa 
& Zonen kon dankzij een bijdrage uit 
het Ekkart Fonds worden uitgevoerd.

 
BUFFA AAN DE KALVERSTRAAT

De Amsterdamse kunsthandel Frans 
Buffa & Zonen was ruim 150 jaar een 
begrip in de kunstwereld. Frans Buffa 
kwam uit het Italiaanse bergdorp Pieve 
Tesino en reisde door heel Europa om 
prenten en snuisterijen aan de man te 
brengen. Rond 1790 vestigde hij zich 

in Amsterdam en in 1808 opende  
hij samen met zijn zoons een kleine 
prentenwinkel aan de Kalverstraat. 
De eigenaren hielden de vraag van de 
markt en het aanbod nauwlettend in 
de gaten. In het laatste kwart van de 
19de eeuw verschoof de focus van  
het assortiment van prenten naar 
schilderijen van de Haagse School en 
Franse Barbizonschilders. Kunstwer-
ken vonden via Buffa hun weg naar 
verschillende museale collecties  
en kunstcollecties van Nederlandse 
en internationale verzamelaars en 
handelaren.

Particuliere verzamelaars kregen 
advies en service op maat, ook toen 
Buffa in andere handen was overge-
gaan. Zo reisde Jacobus Slagmulder, 
eigenaar van Buffa van 1895 tot 1921, 
een aantal keren naar Londen om 
schilderijen te kopen voor de kunst-
verzamelaar Eduard Crone. In 1901 was 
Slagmulder in het bezit van Getaand 
zeil van Jan Hendrik Weissenbruch. 
Crone was zeer gecharmeerd van het 
werk van Weissenbruch en wilde dit 
schilderij heel graag als verrassing voor 
zijn vrouw aanschaffen. Hij schreef de 
kunsthandel een brief met het verzoek 
om het schilderij op de ezel in zijn 
woonkamer te plaatsen voordat zijn 
vrouw van vakantie zou terugkeren. 
Een groot deel van de kunstcollectie 

In 2014 ontving museum Singer Laren een beurs voor kunst-
historisch onderzoek uit het Ekkart Fonds van de Vereniging 
Rembrandt. Doel van het onderzoek was meer inzicht te 
krijgen in het deel van de collectie van Singer Laren dat werd 
aangekocht met de medewerking van de kunsthandel Joop 
Siedenburg. Sylvia Alting van Geusau, die het onderzoek 
uitvoerde, vertelt hier over haar bevindingen.

Kalverstraat
Cornelis Springer
1848. Handgekleurde lithografie, 
238 x 183 mm
PARTICULIERE COLLECTIE
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van Eduard Crone, waaronder dit 
werk, kwam uiteindelijk via de 
Vereniging Rembrandt in het Haags 
Gemeentemuseum terecht. 

DE SINGERS EN BUFFA

In 1921 werd Joop Siedenburg eigenaar 
van de kunsthandel Frans Buffa & 
Zonen. Hij besloot zich te concentreren 
op de verkoop van contemporaine 
Nederlandse en Vlaamse schilderkunst, 
tekeningen en aquarellen. Tot de  
bekendste klanten die hij voor Buffa 
aan zich wist te binden, behoorde  
het echtpaar William en Anna Singer. 
William Singer jr. (1868-1943) was de 
zoon van een Amerikaanse staalmag-
naat in Pittsburgh. In plaats van zijn 
vader op te volgen koos hij ervoor zijn 
passie voor het kunstenaarschap te 
volgen. Samen met zijn vrouw Anna 
reisde hij door Europa en kwam hij in 
1902 terecht in de kunstenaarskolonie 
Laren. Ze raakten hier bevriend met 
verschillende kunstenaars, waaronder 
in 1919 met Jacob Dooijewaard, die 
hen in contact bracht met zijn Larense 
vriend Siedenburg. Er ontstond zowel 
een vriendschappelijke als zakelijke 
relatie. Siedenburg zorgde voor de 
verspreiding van het werk van William 
Singer in Europa en Amerika, adviseer -
de het echtpaar over de aanvulling 
van hun kunstcollectie en werd op 
zijn beurt nog eens extra financieel 

ondersteund door de Singers.
Het deel van de collectie van de 

Singers dat via de kunsthandel van 
Siedenburg is aangekocht bestaat  
grotendeels uit schilderijen met figura-
tieve thema’s. De Singers hadden een 
voorkeur voor kunstenaars met een 
gevestigde naam, zoals de Barbizon-
schilders, Lawrence Alma-Tadema, 
Henri Fantin-Latour, Gaston de La 
Touche en Auguste Rodin. Voor hun 
villa’s in Laren en Olden (Noorwegen) 
kochten ze overwegend kleine kunst-
werken. Voor het Washington County 
Museum of Fine Arts en de villa 
Nederheem werden grotere werken 
aangeschaft. Anna Singer had een 
voorliefde voor vrouwenportretten en 
stillevens. Enkele favoriete Nederlandse 
kunstenaars waren Gerrit Willem 
Dijsselhof, Lizzy Ansingh en Jo Bauer. 
Door introductie van Siedenburg wer-
den soms ook werken van modernere 
kunstenaars als Isidoor Opsomer, Jan 
Sluijters en Kees van Dongen door 
hen verworven.

Opvallend aan alle eigenaren van 
Frans Buffa & Zonen is de persoonlijke 
relatie die ze met hun kunstenaars en 
klanten wisten op te bouwen. De 
kunsthandelaren bezochten de kun-
stenaars regelmatig op hun atelier om 
de nieuwste werken uit te kiezen en 
reisden internationale veilingen af  
om bijzondere stukken aan te kopen. 

In de winkel aan de Kalverstraat  
organiseerden ze monografische ten-
toonstellingen om extra aandacht op 
een bepaalde kunstenaar te vestigen. 
In 1930 organiseerde Joop Siedenburg 
een grote Rodin-tentoonstelling in  
samenwerking met het Stedelijk 
Museum Amsterdam en het Haags 
Gemeentemuseum. Deze tentoonstel-
ling was een enorm succes en ook de 
Singers kochten zeven beelden van 
Rodin, waaronder de bekende Denker 
en een portretkop van Honoré de 
Balzac.

DE ONDERZOEKSBEURS

Tijdens de openingsspeech op  
9 september zei Jan Rudolph de Lorm, 
directeur van het Singer Laren, dat 
zonder dit onderzoek deze tentoon-
stelling niet gerealiseerd had kunnen 
worden. Zeker voor een complex on-
derwerp als dit was onderzoek van 
groot belang, want pas na zorgvuldige 
studie kun je beredeneerde keuzes 
maken over het verhaal dat je wilt 
vertellen. De tijd en ruimte die dank-
zij de beurs van het Ekkart Fonds is 
gecreëerd maakte het mogelijk het 
museum zowel te adviseren over de 
tentoonstelling als een bijdrage te 
leveren aan de kennis en ontsluiting 
(middels het invoeren van gegevens 
in de RKD/databases) van de collectie.

Getaand zeil
Jan Hendrik Weissenbruch
1875. Olieverf op doek, 
79,2 x 114,3 cm
GEMEENTEMUSEUM  

DEN HAAG

Aangekocht in 1963 met 
steun van de Vereniging 
Rembrandt

Portret van Tonia 
Stieltjes
Jan Sluijters
ca. 1920. Olieverf op 
doek, 132 x 116 cm 
SINGER LAREN
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Bestuurslid van de Vereniging Rembrandt 
van 1972 tot 1992

12  VERENIGING REMBRANDT  NAJAAR 2016

Ook voor mijn persoonlijke ontwik-
keling was de beurs van grote waarde. 
Waar museummedewerkers naast hun 
inhoudelijke taken te maken krijgen 
met externe vragen, publiciteit en  
andere praktische zaken, kreeg ik de 
kans om mij volledig op het onderwerp 
te storten. Ik kreeg de mogelijkheid 
het archief in te duiken, contact te 
leggen met personen die nog interes-
sante archiefstukken bezaten en de 
verzamelde gegevens te analyseren en 
verbanden te leggen. In de afgelopen 
twee jaar heb ik veel geleerd over de 
werkzaamheden van een museum en 
een ingewikkeld onderzoek voor een 
groter publiek te vertalen. De kennis 
en inzichten die ik dankzij deze beurs 
uit het Ekkart Fonds heb opgedaan, 
zal ik in de toekomst met veel plezier 
gebruiken en verder uitbouwens 

Sylvia Alting van Geusau studeerde 

Theaterwetenschap en Kunstgeschiedenis aan 

de Universiteit van Amsterdam

Portretkop van 
Honoré de Balzac
Auguste Rodin 
ca. 1897. Brons, H. 18,3 cm
SINGER LAREN 

Diepgaand onderzoek van lange adem
 
‘De reacties van het publiek zijn heel enthousiast en ook de recensies  
in kranten waren zeer positief,’ vertelt museumdirecteur Jan Rudolph de 
Lorm over de tentoonstelling. De Lorm is verrast door de hoeveelheid  
informatie die naar boven is gekomen. ‘Buffa heeft zo’n groot belang  
voor de Collectie Nederland gehad, voor de verzameling van Singer Laren, 
maar ook voor het Gemeentemuseum Den Haag, het Dordrechts Museum 
en andere musea. De invloed van met name Joop Siedenburg was een 
echte eye opener. Er is heel veel nieuw bronnenmateriaal aangeboord en 
er zijn talloze verhalen te vertellen, over hoe schilderijen hun weg vonden 
naar een klant, hoe Buffa bepaalde kunstenaars groot gemaakt heeft, of 
over hoe een van onze topstukken, Het blauwe hoedje van Kees van Dongen, 
in de collectie is gekomen. Zeker voor kleinere musea is het heel moeilijk 
om veel tijd te besteden aan diepgaand onderzoek van lange adem, dat 
kan bijna niet. Het feit dat de Vereniging Rembrandt en het Ekkart Fonds 
dit soort collectiegerelateerd onderzoek steunen is enorm waardevol.’

In museum Singer Laren is tot en met 8 januari 2017 
de tentoonstelling Schoonheid te koop. Kunsthandel 
Frans Buffa & Zonen 1790-1951 te zien. In de publicatie 
die bij deze tentoonstelling verscheen, komen de 
relaties tussen de eigenaren van de kunsthandel Frans 
Buffa & Zonen en klanten en kunstenaars aan bod.

Terugdenkend aan Simon Levie,  
die in juli 2016 overleed op 91-jarige 
leeftijd, prijs ik me gelukkig met 
een veelheid aan herinneringen aan 
hem als museumdirecteur, eerst  
van het Amsterdams Historisch 
Museum en vervolgens als hoofd-
directeur van het Rijksmuseum, aan 
hem als geleerde kunstkenner en 
daarenboven tot het laatst toe als 
dierbare vriend.

Ons Bulletin noodzaakt tot het maken 
van keuzes en daarom wil ik hier het 
accent leggen op Simon Levie’s grote 
bijdrage aan de besluitvorming binnen 
de Vereniging Rembrandt gedurende 
zijn bestuurslidmaatschap – maar ook 
daarna als incidenteel adviseur van de 
voorzitter en anderen – over het veel-
vuldig wel maar soms ook niet verle-
nen van steun aan verzoeken tot ver-
rijking van ‘ons’ openbaar kunstbezit.

Ik ga terug naar de bestuursverga-
deringen waarin Simon zonder ooit 
de hoofdtoon op te eisen altijd door-
slaggevend aan de besluitvorming  
bijdroeg. Dat deed hij allereerst door 
het kunstwerk waar het om ging tot 
in het kleinste detail met ons onder de 
loep te nemen, door overpeinzingen 
over de potentiële indruk die het 
werk ‘op zaal’ bij museumbezoekers 
zou kunnen maken en vervolgens 



door zijn gedachten zorgvuldig en 
zonder stelligheid geformuleerd  
te geven over het belang van het 
kunstwerk binnen het kader van de 
specifieke museale collectie waarvoor 
het was bestemd. Tot slot kwam  
aan de orde wat de waarde van de 
acquisitie zou kunnen zijn voor het 
Nederlandse openbaar kunstbezit in 
den brede, en of uiteindelijk het 
keurmerk ‘Verworven met steun van 

de Vereniging Rembrandt’ te pas  
zou zijn.

Simon was voor de niet-kunsthisto-
rici binnen het bestuur, de liefhebbers 
en de verzamelaars als kenners op 
specifieke gebieden, het meest bemin-
nelijke en betrouwbare baken bij het 
uitzetten van de koers naar de beslis-
singen die vrijwel steeds unaniem 
waren. Hij overtuigde door zijn enorme 
kennis, beriep zich nooit op zijn grote 
nationale en internationale prestige, 
en beschikte over het bewonderens-
waardige vermogen om alle relevante 
belangen af te wegen, de beperkte ter 
beschikking staande financiële mid-
delen mede in aanmerking genomen.

Voor de museumbezoekers van 
toen, van nu en van straks getuigen 
natuurlijk allereerst de formidabele 
aanwinsten voor de collectie van het 
Rijksmuseum, die in zijn periode als 

hoofddirecteur werden gerealiseerd. 
Ik kies er twee als laatste hulde pro 
memorie: het wonderlijke, prachtige, 
grote schilderij van Hendrick Goltzius 
Lot en zijn dochters, waarbij Simon 
ons het vuur liet zien in de ogen van 
de verleidende dochters, de verlokte 
vader en dat van de brandende stad 
in de achtergrond… Ons geloof in de 
meester en dat meesterwerk kende 
geen twijfel meer. 

Tot slot een aankoop van een 
Rembrandt, die om allerlei redenen 
in het museum en daardoor bij het 
publiek in de schaduw verzeilde:  
het portret van de nogal gewone,  
bescheiden Haesje van Cleyburg  
uit 1634, hetzelfde jaar waarin 
Rembrandt de reusachtige portretten 
van de onbetekenende jongelingen 
Marten en Oopjen maakte. Naar 
Haesje werd niet verwezen in de 
fraaie publicatie van het Rijks ter  
gelegenheid van de verwerving van 
deze pendanten, maar wel naar een 
aantal andere portretten uit dezelfde 
periode. De grootheid van de kun- 
stenaar blijkt mijns inziens uit zijn 
vermogen in dezelfde tijd zulke  
verschillende mensen zo anders te 
vereeuwigen. Dankzij Simon Levie 
kunnen wij dat inmiddels blijvend  
beleven.

Simon Levie stond borg voor het belang 
van kunst en geschiedenis als kern-
waarden voor het Nederlands museaal 
erfgoed in den brede. Hij was niet 
alleen bij de tijd maar tevens, zo blijkt 
ook uit Haesje, zijn tijd vooruit. Als 
leden van ‘Rembrandt’ mogen we hem 
in dankbare herinnering gedenkens 

Jan Maarten Boll

Oud-voorzitter Vereniging Rembrandt

Dr. Simon H. Levie (1925-2016)
Bestuurslid Vereniging Rembrandt van 1975 tot 1995

Bestuurslid van de Vereniging Rembrandt 
van 1972 tot 1992

IN MEMORIAM

k
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Lot en zijn dochters
Hendrick Goltzius
1616. Olieverf op doek, 140 x 204 cm
RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

Aangekocht in 1989 met steun  
van de Vereniging Rembrandt,  
mede dankzij het Prins Bernhard  
Fonds
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Het Elisabeth Weeshuis Museum is gevestigd in een gebouw 
dat bijna vier eeuwen lang onderdak bood aan Culemborgse 
weeskinderen. In 1928 werd de plaatselijke oudheidkamer 
ondergebracht in een deel van het gebouw, de zogenaamde 
spinzaal. De kinderen verdwenen in 1952, maar de oudheid-
kamer bleef en groeide uit tot een cultuurhistorisch museum 
gewijd aan de plaatselijke geschiedenis en aan de zorg voor 
wezen en armen in Culemborg en de zorg in het algemeen. 
Niet de meest voor de hand liggende plaats voor een 17de-
eeuws schilderij dat een Utrechtse schilder voor een Haags 
woonhuis maakte, zou je denken. Waarom heeft dit museum 
daar dan toch de zinnen op gezet?

 Een ‘Corsnacht’ voor Culemborg
Fondsenwerving Elisabeth Weeshuis Museum bijna rond

VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 16DE EN 17DE EEUW

Aanbidding der herders
Paulus Moreelse
1630. Olieverf op doek, 90 x 137,5 cm
Bijdrage: € 55.000, waarvan € 30.000 uit het 
BankGiro Loterij Aankoopfonds
ELISABETH WEESHUIS MUSEUM, CULEMBORG

Voor de verwerving van de Aanbidding der herders 
door Paulus Moreelse is steun toegezegd door de 
Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar Bankgiro 
Loterij Aankoopfonds, en het Mondriaan Fonds.
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 De Culemborgse belangstelling voor dit schilderij 
 heeft alles te maken met zijn ontstaansgeschie-
denis en herkomst. Dankzij een betaalopdracht 

van 25 februari 1631 en een kwitantie van de Utrechtse 
schilder Paulus Moreelse is bekend dat de opdracht-
gever iemand was die nauw is verbonden met de ge-
schiedenis van Culemborg en het Elisabeth Weeshuis. 
Uit die documenten blijkt namelijk dat Floris II van 
Pallandt 360 gulden aan Moreelse heeft betaald voor 
een ‘schilderij van de Corsnacht’ (Kerstnacht). Het 
werk was bedoeld als schoorsteenstuk voor het kabinet 
van diens echtgenote Catharina van den Bergh in hun 
woning aan de Haagse hofvijver. Floris II van Pallandt, 
graaf van Culemborg, kwam uit een roemrijke 
Culemborgse familie en was bovendien ‘protector’ 
van het Elisabeth Weeshuis (zie kader).

‘Wat het schilderij aan onze collectie toevoegt  
is duidelijk’, zegt Nicole Spaans, directeur van het  
museum. ‘We kunnen het herenigen met de opdracht-
gever, want we hebben uitstekende portretten van 
Floris II van Pallandt en zijn echtgenote door Jan van 
Ravesteyn. Moreelses Aanbidding der herders hangt daar 
nu enkele meters vandaan. Er zijn veel feiten bekend 
over de diplomaat en mecenas Floris II van Pallandt, 
bijvoorbeeld over zijn reis naar Duitsland en mogelijk 
ook Denemarken en zijn oppositie tegen de aanleg 
van een trekvaart langs Culemborg, maar met dit 
schilderij kunnen we zijn persoon ook kleur geven. 
Naast de familieportretten is dit het enige kunstwerk 
dat we uit zijn verzameling hebben. Het is ook een 
belangrijk werk in het oeuvre van Moreelse omdat  
er weinig late meerfigurige historiestukken van hem 
zijn. En er is geen enkele bijbelse scène van hem in 
Nederlandse musea. Maar los daarvan is het een mooi 
schilderij met een prachtige symboliek. Een bijzonder 
detail is de figuurgroep links van het midden, met die 
vrouw die haar mantel beschermend om een jongen 
heeft geslagen, bijna als een symbool van de mantel-
zorg – dat past natuurlijk heel goed bij een museum 
als het onze.’

PROTECTORENKAMER

Hoe is het Elisabeth Weeshuis Museum dit schilderij 
op het spoor gekomen? ‘In 2015 werd het ons aan- 
geboden door een kunsthandelaar. We vonden het 
fantastisch, maar gezien de prijs was het echt te hoog 
gegrepen voor ons. Via via kwam het werk dit jaar  
opnieuw op ons pad, ditmaal voor een veel lager be-

Een voorname Culemborgse familie
De opdrachtgever van het 
schilderij dat het Elisabeth 
Weeshuis Museum hoopt  
aan te kopen, Floris II van 
Pallandt (1577-1639), stamde 
uit een illuster geslacht dat  
al eeuwen de toon aangaf in 
Culemborg. Een van de meest 
in het oog springende figuren 
uit deze familie was vrouwe 
Elisabeth (1475-1555), vanwege 
haar betekenis voor de stad 
en haar inwoners. Zij stichtte 
het Elisabethgasthuis, een 
hofje voor oudere mannen en 
vrouwen, en hielp met de  
financiering van het stadhuis 
en de toren van de Sint-
Janskerk. In haar testament 
bepaalde zij dat een deel van 
haar nalatenschap ten goede 
zou komen aan de ‘regte 
armen’, waarop de executeurs 

besloten een weeshuis te 
stichten. Het Elisabeth 
Weeshuis was in 1560 het  
eerste speciaal voor dat doel 
gebouwde weeshuis van 
Nederland. 

Vrouwe Elisabeth overleefde 
twee echtgenoten, Jan van 
Luxemburg en Antoon van 
Lalaing. Omdat zij kinderloos 
stierf, ging het graafschap over 
op haar achterneef Floris I van 
Pallandt (1539-1598). Deze 
graaf was een vertrouweling 
van Willem van Oranje en een 
belangrijke verdediger van het 
protestantisme in de periode 
waarin de Nederlanden zich 
losmaakten van Spanje.  
Een saillant detail is dat hij 
betrokken was bij de Beelden- 
storm in Culemborg. Zijn zoon 
Floris II van Pallandt (1577-
1639) was gedeputeerde van 
Gelre bij de Staten-Generaal 
en woonde met zijn echtge-
note afwisselend in Culemborg 
en in het ‘Hof van Culemborg’ 
aan de Lange Vijverberg te 
Den Haag.

Meer dan vijftig telgen uit 
deze familie, waaronder 
Vrouwe Elisabeth, zijn  
afgebeeld in de Genealogie 
van de heren en graven van 
Culemborg, een fraai geïllus-
treerd handschrift dat in 2011 
met een bijdrage van de 
Vereniging Rembrandt werd 
aangekocht door het Rijks-
museum Amsterdam. Op dit 
moment zijn er gesprekken 
gaande tussen het Elisabeth 
Weeshuis Museum en het 
Rijksmuseum over een even-
tuele bruikleen van het boek 
voor een tijdelijke tentoon-
stelling ter gelegenheid van 
het 700-jarig bestaan van de 
stad Culemborg in 2018.

Vrouwe Elisabeth van  
Culemborg
Toegeschreven aan Nicolaes de 
Kemp ca. 1590-93. Pen en penseel 
op perkament, 398 x 292 mm
RIJKSMUSEUM AMSTERDAM
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drag. Toen dachten we: “dit is een unieke kans en het 
is haalbaar, nu proberen we het.” We zijn eerst naar 
de Vrienden van het museum gegaan en iedereen was 
opgetogen en begon plannen te bedenken om bij te 
dragen. Toen naar de Vereniging Rembrandt, want 

we wisten dat verwerving niet realistisch was als die 
nee zou zeggen. Dus de toezegging van de Vereniging 
was ontzettend goed nieuws voor ons.’

Inmiddels heeft het Elisabeth Weeshuis Museum 
het grootste deel van de vraagprijs van € 150.000 bij 
elkaar. Zowel de Vereniging Rembrandt als het 
Mondriaan Fonds heeft € 55.000 toegezegd en er ligt 
nog een aanvraag bij een ander fonds. Daarnaast hoopt 
en verwacht het museum steun te krijgen van particu-
lieren, vrienden en bedrijfsleven. Momenteel hangt 
het schilderij in bruikleen van de kunsthandelaar op 
de plaats waar Nicole Spaans het graag een definitieve 
bestemming zou geven. Het hangt in de zogenaamde 
protectorenkamer, waar de beschermheren en -vrouwen 
vroeger vergaderden – en nog steeds, want er is nog 
altijd een college van protectoren dat de nalatenschap 
van vrouwe Elisabeth beheert en daarmee goede  
werken doet, met name projecten voor kansarme  
jongeren uit Culemborg en omgeving.

Om in de protectorenkamer te komen loopt de be-
zoeker via de refter en de spinzaal van de voormalige 
meisjesvleugel van het weeshuis. Aan de hand van  
objecten, films en touch screens kunnen kinderen en 
volwassenen daar van alles aan de weet komen over 
de stichting van het weeshuis en het dagelijkse leven 
van de weeskinderen vanaf de 16de tot en met de 
20ste eeuw. Met een altaarstuk van Jan Deys uit 1573, 
een portret van de stichteres vrouwe Elisabeth tussen 
haar twee echtgenoten en de familieportretten van  
de Van Pallandts en latere graven van Culemborg, 
verbeeldt de schilderijencollectie vier-en-halve eeuw 
geschiedenis van het weeshuis.

De verzameling is historisch gegroeid en grote  
aankopen zoals de Moreelse zijn er niet eerder geweest. 
‘Dit schilderij is zo belangrijk en zo relevant voor  
ons dat we proberen het te verwerven. Een concreet  
verlanglijstje voor uitbreiding van de kunstcollectie 
hebben we niet, maar als er nog eens iets op ons pad 
komt zullen we niet aarzelen om in actie te komen,’ 
zegt Nicole Spaans, en dan met een lach: ‘Karel van 
Mander vermeldt in zijn Schilder-boeck uit 1604 het  
bestaan van twee levensgrote portretten van de graaf 
en de gravin van Culemborg, eveneens door Moreelse. 
Dat moeten Marten en Oopjen-achtige schilderijen 
zijn. Als die zouden opduiken...’s

Gerdien Wuestman

Redacteur van het Bulletin van de Vereniging Rembrandt

De spinzaal, met een doorgang 
naar de protectorenkamer. Aan 
weerszijden de portretten van graaf 
Floris II van Pallandt en zijn vrouw 
Catharina van den Bergh door Jan 
van Ravesteyn uit 1617.

De protectorenkamer van 
het Elisabeth Weeshuis,  
waar nu het schilderij van 
Moreelse in bruikleen 
hangt.
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VAN ONS ALLEMAAL SINDS 1995
LE COMMENCEMENT DU MONDE  CONSTANTIN BRANCUSI

Er werden heel wat wenkbrauwen 
gefronst toen het Kröller-Müller 
Museum in 1995 ruim drie miljoen 
gulden neertelde voor Le commen-
cement du monde van Constantin 
Brancusi, maar de kritiek verstomde 
al snel. ‘Het ei’ – zoals het beeld 
vaak wordt genoemd – bleek alom 
geliefd om zijn serene schoonheid 
en een onmisbaar object in de pre-
sentatie. Directeur Lisette Pelsers: 
‘Het was een briljante aankoop, 
waar ik mijn voorganger nog altijd 
heel dankbaar voor ben’.

De Roemeense beeldhouwer 
Constantin Brancusi (1876-1957) 
geldt als de patriarch van de  
moderne beeldhouwkunst. Toch  
was zijn werk halverwege de jaren 
negentig in geen enkel Nederlands 
museum vertegenwoordigd. Dus 
toen bekend werd dat een van zijn 
topstukken, Le commencement du 
monde uit 1924, ter veiling zou 
komen bij Christie’s in Londen,  
begreep iedereen dat dit een kans 
was die niet gemist mocht worden. 
Evert van Straaten, de toenmalige  

directeur van het Kröller-Müller 
Museum, trok alles uit de kast om  
dit beeld te verwerven. En met  
succes. Aanvullende financiering 
kwam van de Vereniging Rembrandt, 
daartoe mede in staat gesteld door 
het Prins Bernhard Cultuurfonds,  
de Mondriaan Stichting en het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur  
en Wetenschappen. 

‘Een briljante aankoop’, oordeelt 
de huidige directeur Lisette Pelsers 
ruim twintig jaar later over ‘het ei’ 
van Brancusi. ‘Volgens de kranten was 
het een erg duur ei, maar tegenwoor-
dig zouden we het niet meer kunnen 
kopen, want de prijs zou nu een veel-
voud zijn van het bedrag dat we toen 
hebben betaald. In geen enkel ander 
museum in Nederland vind je zo’n 
Brancusi, daarvoor moet je naar Parijs 
of naar Zwitserland.’ Wat maakt dit 
beeld zo belangrijk? Pelsers: ‘Het is 
een heel bepalend werk voor de 
kunstgeschiedenis, en een majeur 
werk van Brancusi. Wat Mondriaan 
heeft betekend voor de schilder-
kunst, betekende Brancusi voor de 
beeldhouwkunst. Daarom wordt dit 

werk bij ons ook altijd in de buurt 
van de Mondriaans getoond.’

‘Brancusi is net als Mondriaan de 
weg naar abstractie ingeslagen. Hij 
begon met een liggend hoofdje en 
ging steeds verder met het abstra- 
heren daarvan, totdat hij uiteindelijk 
bij een volledig geabstraheerde, pure 
vorm uitkwam.’ Door een gelukkige 
omstandigheid wist het Kröller-
Müller Museum vier jaar na de op-
zienbarende aankoop een liggend 
kinderhoofdje van Brancusi uit 1908 te 
bemachtigen, dat Le commencement 
du monde nog meer glans gaf, omdat 
het als een voorstadium ervan kan 
worden gezien. Ze worden in het 
museum samen in een vitrine ge-
toond. Wordt Brancusi’s klassieker 
uit 1924 vaak in bruikleen gevraagd 
door andere musea? Pelsers: ‘We 
lenen het nooit uit. Misschien dat  
we het voor de grootste Brancusi-
tentoonstelling aller tijden zouden 
doen, maar we kunnen het eigenlijk 
niet missen omdat het zo’n belangrijk 
verhaal vertelt in de opstelling. En er 
zijn mensen die er speciaal voor  
komen.’s

Le commencement 
du monde
Constantin Brancusi
1924. Brons,  
H 16,5 L 28,5 cm 
KRÖLLER-MÜLLER  

MUSEUM OTTERLO

c/o Pictoright  
Amsterdam 2016

Aangekocht in 1995 
met steun van de 
Vereniging Rembrandt, 
mede dankzij het Prins 
Bernhard Cultuurfonds, 
de Mondriaan Stichting 
en het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen. 





 Op het nu verworven schilderij zijn twee personen 
weergegeven, de Delftse notaris Willem Reijersz  
de Langue en herbergier Daniel van der Brugge. 

Beiden waren aangesloten bij de schutterij van het Witte 
Vendel, een van de vier schuttersgezelschappen die Delft in 
de 17de eeuw telde. Ze zijn in die hoedanigheid ten voeten 
uit afgebeeld, rechts De Langue als sergeant en links Van 
der Brugge als musketier. De Langue is een oude bekende 
voor leden van de Vereniging Rembrandt: in 2009 werd  
een paar huwelijksportretten van deze Delftse notaris en 
zijn echtgenote uit 1626 met steun van de Vereniging aan-
gekocht. Het was niet alleen de kunsthistorische waarde 
van deze pendanten door Willem Willemsz van der Vliet, 
maar vooral ook de persoon van De Langue die deze schil-
derijen zo begeerlijk maakten voor het Delftse museum, 
want de notaris was een spil in het artistieke milieu van 
Delft. Uit zijn archief blijkt dat hij vele prominente kunste-
naars uit de stad tot zijn clientèle kon rekenen, onder wie 
Johannes Vermeer.

Dankzij een bewaard gebleven kopie van de originele 
kwitantie uit 1648 van de schilder Jacob Willemsz Delff 
weten we dat De Langue zich ruim twintig jaar later nog 
een keer heeft laten portretteren. Uit dit document blijkt 
dat hij een ‘stuck schilderij’ van zichzelf en Van der Brugge 
heeft laten maken voor in de Doelen. Daar zou het komen 
te hangen tussen vier andere schutters stukken, gemaakt 
tussen 1592 en 1648. Op dat laatste schilderij, eveneens  
gemaakt door Delff, poseren de officieren van de schutterij 
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VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 16DE EN 17DE EEUW

Verdwenen schuttersstuk keert terug naar Delft
 Het laatste schilderij uit het Doelengebouw teruggevonden

In Museum Prinsenhof Delft wordt een ensemble 
bewaard van vier monumentale groepsportretten, 
die eeuwenlang het gebouw van de Schutters-
doelen hebben gesierd. Maar uit een 17de-eeuws 
document was bekend dat er een nog vijfde  
schilderij moet zijn geweest. Dat stuk, waarop twee 
schutters van het Witte Vendel zijn afgebeeld, is 
waarschijnlijk al in de 17de eeuw uit het Doelen-
gebouw weggehaald. Eind vorig jaar kwam het  
ineens tevoorschijn op een Parijse veiling. Door het 
snelle optreden van Museum Prinsenhof Delft en 
de Vereniging Rembrandt kon het ontbrekende 
werk aan de serie worden toegevoegd.

Schuttersstuk met de portretten  
van Willem Reyersz de Langue en  
Daniël Fransz van der Brugge
Jacob Willemsz Delff
1648. Olieverf op doek, 192 x 126 cm 
Bijdrage: € 108.440, waarvan € 70.000 
uit het BankGiro Loterij Aankoopfonds 
en € 34.000 uit het Themafonds 17de-
eeuwse Schilderkunst
MUSEUM PRINSENHOF DELFT

Het schuttersstuk van Jacob Willemsz 
Dellf II is aangekocht met steun van de 
Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar 
BankGiro Loterij Aankoopfonds en haar 
Themafonds 17de-eeuwse Schilderkunst, en 
een anonieme schenker.
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waartoe De Langue behoorde. Over de redenen 
waarom de notaris zichzelf met Van der Brugge  
apart heeft laten portretteren in plaats van te poseren 
te midden van de andere officieren, valt alleen te  
speculeren.  

Hoe lang het schilderij in de Doelen heeft gehan-
gen vermeldt de geschiedenis niet, maar op enig  
moment – waarschijnlijk al in de 17de eeuw – is het 
bij de familie van De Langue terechtgekomen. De 
vier andere schuttersstukken bleven in de Doelen tot 
ze omstreeks 1822 naar het stadhuis van Delft werden 
overgebracht. Sinds 1988 hangen ze in Museum 
Prinsenhof. Het schuttersportret met De Langue  
verdween intussen naar het buitenland. In de eerste 
helft van de 20ste eeuw was het in Engeland, waar 
het in 1928 en opnieuw in 1939 op veilingen in Londen 
werd verkocht. De kunsthandelaar die het schilderij 
op de laatste veiling kocht, besefte dat dit een inte-
ressant werk voor Delft zou kunnen zijn. Hij bood 
het de stad te koop aan, maar die had in de crisisjaren 
voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog  
vermoedelijk andere prioriteiten.

 
‘DANS LE GOÛT DE VAN MIEREVELT’

Daarna raakte het schilderij weer voor lange tijd uit 
het zicht, totdat een onderzoeker van de Universiteit 

van Amsterdam Museum Prinsenhof Delft erop atten-
deerde dat het in een Parijse veilingcatalogus werd 
aangeboden. Daar was het beschreven als een Portrait 
en pied de deux officiers ‘dans le goût de Michiel Jansz. van 
Mierevelt’. Het museum was meteen in grote staat van 
paraatheid, want er was geen tijd te verliezen: er restten 
nog slechts twee dagen voor de veiling en het schilderij 
moest ter plekke worden gezien om de conditie te be-
oordelen. Er werd een spoedaanvraag bij de Vereniging 
Rembrandt gedaan. Het bestuur was onmiddellijk 
overtuigd van het (cultuur)historische belang van deze 
aankoop, niet alleen omdat het om een belangrijk stuk 
gaat dat overduidelijk in Delft thuishoort, maar ook 
omdat het een aankoop is die goed past in de zorg 
voor stedelijk erfgoed waar de Vereniging zo sterk op 
hamert. Gelukkig had het museum er rekening mee 
gehouden dat de geschatte opbrengst van € 10.000-
15.000 euro wel eens veel te laag zou kunnen zijn, want 
er was een kaper op de kust, zodat er stevig moest 
worden geboden. Uiteindelijk slaagde het museum 
erin het stuk te bemachtigen, voor € 172.000 (met  
opgeld € 216.880), een veelvoud van de richtprijs. 

Na een restauratie kon het schilderij in augustus 
van dit jaar voor het eerst aan het publiek worden ge-
toond, in samenhang met de andere schuttersstukken 
uit Delft. Rondom de nieuwe aanwinst is een informa-

Schuttersstuk met 
de officieren van het 
Witte Vendel
Jacob Willemsz Delff
1648. Olieverf op doek, 
197 x 275 cm 
MUSEUM PRINSENHOF 

DELFT

Portret van Willem Reyersz de Langue 
(1599-1656)
Willem Willemsz van der Vliet
1626. Olieverf op paneel, 113,2 x 86,3 cm
MUSEUM PRINSENHOF DELFT
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tieve presentatie ingericht, met schilderijen, objecten  
– waaronder kruitpatronen en afgeschoten kogels – 
en archiefstukken over de organisatie, de verantwoor-
delijkheden en de schietwedstrijden van de Delftse 
schutterij. Wie daarvoor openstaat, kan tussen deze 
aanraakbare overblijfselen uit het verleden een  
historische sensatie beleven.

IDENTITEIT EN GESCHIEDENIS

‘Op meerdere niveaus is dit een enorm belangrijke 
aanwinst voor Museum Prinsenhof’, zegt directeur 
Patrick van Mil. ‘In schilderkunstig opzicht is dit het 
beste van de Delftse schuttersstukken, en bovendien 
is het ensemble nu compleet. Net als bij een altaarstuk 
dat voor een specifieke locatie is gemaakt, krijgen 
deze schuttersstukken meer betekenis als je ze in de 
originele context ziet. We kunnen ze helaas niet op de 
oorspronkelijke plaats terughangen, want het gebouw 
van de Doelen bestaat niet meer, maar we kunnen ze 
nu wel bij elkaar tonen. Daarnaast is deze aanwinst 
ook heel belangrijk voor Delft. Het is gemaakt in  
een tijd waarin de stad volop in ontwikkeling was en 
waarin burgers de verdediging van de stad op zich 
namen. We merken dat bezoekers zich ineens van 
alles realiseren, dat ze beseffen waarom het Doelen-
plein zo heet en dat De Nachtwacht van Rembrandt 

 De wensenlijst van Delft

Anita Jansen, conservator van Museum Prinsenhof Delft, 
wist van het bestaan van dit schilderij. Bij de presentatie 
van de nieuwe aanwinst op 25 augustus begon ze haar 
toespraak met de volgende woorden: ‘Iedere conservator 
heeft wel een wensenlijstje van objecten die ooit uit de 
stad of het museum zijn verdwenen, die zijn zoekgeraakt, 
gestolen of verkocht. Of die genoemd worden in oude 
bronnen maar die recentelijk nooit meer zijn gesignaleerd. 
Stukken waarvan je hoopt dat ze ooit weer opduiken  
bij een particulier op zolder, op een veiling of bij een 
kunsthandelaar, omdat ze echt een hiaat vormen in je 
collectie. Ik heb ook zo’n lijstje: die omvat natuurlijk die 
paar schilderijen van Vermeer die we alleen kennen uit 
oude bronnen maar waarvan het helaas weinig reëel lijkt 
dat deze, mochten ze ooit opduiken, in onze collectie  
belanden. Daarnaast stonden bovenaan die lijst twee  
andere 17de-eeuwse schilderijen: een anatomische les, 
geschilderd door Anthonie Palamedesz, en een schutters-
stuk van Jacob Willemsz Delff. Dat laatste werk is nu van 
mijn lijst geschrapt.’

Het schilderij tijdens de 
vernisafname en tijdens 
het verwijderen van de 
oude bedoeking

Portret van Maria Jorisdr 
Pijnaecker (1599-1678)
Willem Willemsz van der Vliet
1626. Olieverf op paneel,  
113,2 x 86,3 cm
MUSEUM PRINSENHOF DELFT



Kunstvragen 

Thea Tigchelaar (66)
Neerlandicus, lid van de Vereniging Rembrandt sinds 2016

Wat is uw eerste  
kennismaking met kunst?
‘Dat is me met de paplepel 
ingegeven. Mijn vader Jan 
Bors was een verwoed kunst-
schilder, hij was altijd bezig 
met zijn kwasten. Toen ik 
een jaar of tien was, heeft  
hij me eens meegenomen 
naar het Rijksmuseum in 

Amsterdam. Hij vertelde zó veel over die schilderijen, dat ik toen dacht 
“wat duurt dit toch lang!” maar achteraf vond ik het wel heel mooi.’ 

Herinnert u zich nog uw eerste kunstreproductie?
‘Ik heb nooit de behoefte heb gehad om reproducties te kopen 
omdat ik zo veel werk van mijn vader heb. Dat is altijd zo geweest, 
we mochten vroeger zelf schilderijen voor onze kamer kiezen.’

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde, ik heb er niet de ruimte voor.’

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Mijn favoriet is het Mauritshuis, absoluut. Ik vind het gebouw heel 
erg mooi, maar ook de collectie. En waar ik graag nog eens naar 
terug zou willen is de Hermitage in Sint-Petersburg. Dat museum 
heeft een enorme indruk op me gemaakt.’
 
Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen steunen?
‘Dat is een lastige vraag, want ik weet niet wat er te koop is en waar 
musea behoefte aan hebben, maar een aankoop waar ik heel blij 
mee was, is het bloemstilleven van Savery dat dit jaar met steun van 
de Vereniging Rembrandt is aangekocht.’

Welke tentoonstelling heeft ooit indruk op u gemaakt?
‘In het Mauritshuis was in 2005 een tentoonstelling over trompe 
l’oeil-schilderkunst, Bedrogen ogen. De werken die daar hingen 
waren zo bedrieglijk geschilderd, dat je af en toe het liefst even zou 
voelen of het nu echt of geschilderd was.’

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? 
‘Als een museum werk van mijn vader zou willen exposeren, zou  
ik direct een schilderij doneren. Hij was geen onverdienstelijk  
schilder, verkocht veel en won destijds veel prijzen bij wedstrijden 
van Arti. Nu hangen er alleen twee door hem geschilderde  
portretten in het Speelgoed- en carnavalsmuseum in Oosterhout, 
maar hij kon veel meer.’
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niet een eenmalig iets was. Het gaat over de identiteit 
en geschiedenis van de stad.’ 

De huidige presentatie over de Delftse schutterij 
loopt tot eind januari. Zou het niet aardig zijn om die 
te handhaven als onderdeel van de vaste opstelling? 
Van Mil: ‘Misschien komt deze presentatie volgend 
jaar nog terug, maar eind januari moet er plaats wor-
den gemaakt voor een tentoonstelling over Chinees 
porselein. Het museum heeft geen aparte ruimte voor 
tijdelijke tentoonstellingen. We zitten natuurlijk in 
een middeleeuws kloostercomplex, dus de ruimte is 
beperkt, en voor elke tentoonstelling moeten we een 
gedeelte van de vaste presentatie ontruimen. Maar er 
zijn plannen voor een verbouwing, want de huidige 
huisvestingssituatie legt ons te grote beperkingen op.’

Van Mil wijst op de verbouwingen die de laatst tien, 
vijftien jaar in andere stedelijke musea zijn gerealiseerd, 
zoals in Dordrecht, Alkmaar, Leeuwarden en Den 
Bosch. ‘Daar is het belang van een stedelijk museum 
ingezien en goed geïnvesteerd.’ Hij is optimistisch  
gestemd over de bereidheid van de gemeente om bij 
te dragen aan een renovatie: ‘Door de aanwinsten die 
we de laatste jaren hebben verworven, zoals het kerk-
interieur door Van Vliet dat we met steun van de 
Vereniging Rembrandt hebben aangekocht, en door 
de tentoonstellingen die we recent hebben georgani-
seerd, zoals over de Van Vliet, Het straatje van Vermeer 
en Jan Schoonhoven, is er op lokaal en landelijk niveau 
resonantie ontstaan. Het besef is gegroeid dat het 
museum een parel is waar je zuinig op moet zijn en 
daardoor is er draagvlak voor investeringen.’s

Gerdien Wuestman

Redacteur van het Bulletin van de Vereniging Rembrandt

De tentoonstelling  
Gevonden! Het laatste 
schuttersstuk ontdekt is tot 
en met 29 januari 2017 te 
bezichtigen in Museum 
Prinsenhof Delft



Ruitvormige compositie met 
twee lijnen
Piet Mondriaan
1931. Olieverf op doek, 80 x 80 cm
STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM

Honderd jaar De Stijl
In oktober 1917 verscheen in Leiden de eerste  
aflevering van De Stijl, een door Theo van Doesburg 
uitgegeven tijdschrift dat wereldfaam zou ver-
werven en zijn naam gaf aan een stroming in de 
kunstgeschiedenis. Ter gelegenheid van het  
honderdjarig jubileum hebben al meer dan vijftien 
musea en culturele instellingen, van Den Haag  
tot Winterswijk en van Drachten tot Eindhoven, 
in 2017 tentoonstellingen en andere activiteiten  
in het vooruitzicht gesteld.

De Stijl vormde het internationale platform voor  
collectieve manifesten en individuele opvattingen 
over de nieuwste beeldende kunst, archi tectuur,  
literatuur en andere kunstvormen. Mondriaan  
publiceerde er zijn spraakmakende theorie van de 
Nieuwe Beelding, internationaal bekend geworden 
als het Neoplas ticisme. Hoewel we De Stijl nu vooral 
associëren met rigide toepassing van rechthoekige 
vlakken, horizontale en verticale lijnen, kubische  
volumes en de primaire kleuren met wit, zwart en 
grijs, is er uitbundig met de toepassingsmogelijkheden 
geëxperimenteerd, zowel in de tijd zelf als daarna. 
Naast Mondriaan en Van Doesburg behoorden  
kunstenaars als Bart van der Leck, Georges 
Vantongerloo, Vilmos Huszár en Gino Severini tot  
de medewerkers van het eerste uur, en architecten 

onder wie J.J.P. Oud, Gerrit Rietveld en Robert van  
’t Hoff. In latere jaren zorgde Van Doesburg ervoor 
het pluriforme en internationale karakter van de  
beweging te vergroten. Inmiddels behoort De Stijl 
tot de canon van Nederland en wordt ze gezien als 
een van de belangrijkste bijdragen van ons land aan 
de internationale kunstgeschiedenis.

In de Collectie Nederland is De Stijl goed verte-
genwoordigd en in een aantal musea permanent 
zichtbaar. De Vereniging Rembrandt heeft in de loop 
der jaren bijgedragen aan de verwerving van nogal 
wat topstukken die met De Stijl of haar erfenis een 
relatie hebben, waaronder Mondriaans Ruitvormige 
compositie met twee lijnen. In een serie artikelen die 
in 2017 in het Bulletin van de Vereniging Rembrandt 
verschijnt, zal daar nog op terug gekomen worden. 
Een aantal van de door de Vereniging gesteunde 
werken wordt beschreven en afgebeeld in  
De Stijl – 100 jaar inspiratie. De Nieuwe Beelding en 
de internationale kunst tussen 1917-2017, dat deze 
maand verschijnt. Dit boek door Anton Anthonissen 
en Evert van Straaten, bestuurslid van de Vereniging 
Rembrandt en oud-directeur van het Kröller-Müller 
Museum, brengt voor het eerst de inspiratie, bete-
kenis en invloed van De Stijl wereldwijd in kaart en 
geeft daardoor veel achtergrondinformatie bij de  
komende Stijl-expositiess 

Speciale aanbieding voor  
de leden
Geïnteresseerd in de kunst en de 
architectuur van De Stijl? Als lid van 
de Vereniging Rembrandt kunt u het 
boek De Stijl – 100 jaar inspiratie 
met korting bestellen. De verkoop-
prijs van het boek is € 35. Als u het 
op de website www.waandersde-
kunst.nl bestelt en de kortingscode 
VerR invult, krijgt u het toegezon-
den voor € 31,95 (er worden geen 
verzendkosten in rekening gebracht). 
Met de actiecode 902-21019 kunt u 
het voor deze prijs ook verkrijgen in 
de boekhandel. Deze actie is geldig 
tot en met 8 januari 2017. Het boek 
telt 368 pagina’s, bevat ruim 300  
illustraties in 
kleur en is  
gebonden  
op een for-
maat van  
17 x 20 cm 
(ISBN 978 94 
6262 085 8).

Stijl
De Nieuwe Beelding en de internationale kunst 1917-2017

DE  JAAR 
INSPIRATIE

100
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VERZAMELGEBIED GESTEUND    16DE EN 17DE EEUW

 Het uitzicht van Michiel de Ruyter
Een must-have voor het Scheepvaartmuseum

Voor een museum met een maritiem-historische 
collectie is het altijd interessant wanneer er een  
representatief werk van een belangrijke zeeschilder 
op de markt komt, maar helemaal als daarop het 
eigen gebouw is afgebeeld. Het Scheepvaartmuseum 
greep zijn kans en wist met behulp van onder

andere de Vereniging Rembrandt het Gezicht op  
het IJ met ’s Lands Zeemagazijn van Reinier Nooms  
te verwerven. Een waardevolle toevoeging aan  
de collectie en bovendien een toepasselijk  
geschenk voor het jubileum van de Vereeniging 
Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum.
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 Naast Willem van de Velde I en zijn zoon Willem 
van de Velde II behoort Reinier Nooms 
(1623/24-1664) tot de grootste zeeschilders 

van de 17de eeuw. Zijn actieve carrière besloeg een 
kleine twintig jaar. In die tijd bracht hij een indruk-
wekkend oeuvre tot stand, bestaande uit tekeningen, 
etsen en schilderijen, die hij maakte voor verschillende 
doeleinden. Sommige werken zijn een duidelijke ode 
aan de zeemacht van de Republiek, andere zijn vooral 
documentair interessant. Nooms was in de weergave 
van de maritieme en nautische aspecten zeer deskun-
dig. Hij dankte deze vaardigheid, net als zijn alias 
‘Zeeman’ – waarmee hij ook signeerde – onder andere 
aan zijn vele zeereizen. Vooral zijn etsen zijn van groot 
belang voor de kennis van de Nederlandse historische 
scheepvaart en scheepsbouw. Zij geven een waarheids-
getrouw beeld van bijna alle Hollandse vaartuigen in 
het midden van de 17de eeuw. Zijn Amsterdamse 
stads- en havengezichten zijn topografisch vaak zeer 
nauwkeurig uitgevoerd. 

UITZICHT OP HET IJ

In onze collectie bevinden zich reeds vijf schilderijen 
van Nooms, waaronder drie die ook het Amsterdamse 
havengebied als onderwerp hebben. Het grootste 
werk is een panoramisch gezicht vanaf het IJ op de 
stad. Op het water zijn alle mogelijke eigentijdse  
binnenvaart- en zeeschepen te zien. De twee overige 
schilderijen hebben beide de Buitenkant, de huidige 
Prins Hendrikkade, gezien vanaf het IJ als onderwerp, 
maar tonen elk een ander deel: Amsterdam ter hoogte 
van het eiland Rapenburg, met links het bolwerk 
Rijsenhoofd en in het midden het pakhuis van de 
Westindische Compagnie en een deel van de stad in 
meer westelijke richting. Op beide schilderijen is de 
bedrijvigheid van de haven en op de scheepswerven 
in beeld gebracht. 

De nieuwe aanwinst vormt in maritiem-historisch 
opzicht een prachtige aanvulling op deze schilderijen. 
We kijken hierop namelijk de andere kant uit vanaf 
de toenmalige Buitenkant, waar admiraal Michiel de 
Ruyter woonde, in de richting van het IJ. Rechts staat 
’s Lands Zeemagazijn, het monumentale classicistische 
gebouw uit 1656, dat naar het ontwerp van stadsbouw-
meester Daniël Stalpaert (1615-1676) werd gebouwd in 
opdracht van de admiraliteit van Amsterdam. Sinds 
1973 is het de huisvesting van het Scheepvaartmuseum, 
maar in 1664, de datering van het schilderij, was het 
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Gezicht op het IJ met ’s Lands Zeemagazijn
Reinier Nooms
1664. Olieverf op doek, 51 x 68 cm
Bijdrage: € 125.000, waarvan € 62.500 uit het Acquoy-Nairac Fonds
HET SCHEEPVAARTMUSEUM, AMSTERDAM

Gezicht op het IJ met 's Lands Zeemagazijn van Reinier Nooms is aangekocht 
met steun van de Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar Acquoy-Nairac 
Fonds, de BankGiro Loterij, het Mondriaan Fonds, de particuliere steun- 
stichting van Het Scheepvaartmuseum, Het Compagnie Fonds en de Vereeniging 
Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum.

Een cadeau van én voor de jarige

Met de aankoop van het schilderij door Reinier Nooms en  
de tentoonstelling Drijfveer - 100 jaar verzamelen wordt het 
honderdjarig bestaan van de Vereeniging Nederlandsch 
Historisch Scheepvaart Museum gevierd. De geschiedenis  
van dit gezelschap vertoont veel parallellen met die van de 
Vereniging Rembrandt. Beide zijn opgericht door een groep 
welgestelde Amsterdammers en beide verbinden particulieren 
die zich verantwoordelijk voelen voor cultureel erfgoed en  
dat ook willen doorgeven.

De collectie die door de inspanningen van de Vereeniging 
Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum is bijeengebracht 
– een van de grootste en rijkste maritieme verzamelingen ter 
wereld – wordt beheerd en gepresenteerd in Het Scheepvaart-
museum Amsterdam. De Vereeniging stelt jaarlijks een bedrag 
beschikbaar voor het uitbreiden van de collectie, en vergroot 
en verbreidt de kennis van de maritieme cultuur en geschiede  -
nis door middel van activiteiten, zoals lezingen en cursussen, 
publicaties en het ondersteunen van onderzoek.

‘Ik vind het fantastisch dat dit schilderij kon worden gekocht, 
met deze geschiedenis en ons gebouw erop afgebeeld,’ zegt 
Rutger van Slobbe, voorzitter van de Vereeniging Nederlandsch 
Historisch Scheepvaart Museum. ‘Het is een prachtige combi-
natie van een jubileumcadeau en een schilderij dat echt in het 
museum thuishoort. We zijn dankbaar dat de Vereniging 
Rembrandt en alle andere fondsen aan deze aankoop hebben 
bijgedragen.’

Titelprent van Verscheyde Schepen en Gesichten van Amstelredam 
Reinier Nooms
ca. 1655. Ets, 13,5 x 24,4 cm
HET SCHEEPVAARTMUSEUM, AMSTERDAM
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Zeemagazijn de opslagplaats voor de uitrusting van 
de oorlogsvloot. 

Op het water ligt in het midden het bijna voltooide 
schip De Spiegel, klaar om te worden opgetuigd. Het 
vlaggenschip van De Ruyter is herkenbaar aan het 
beeldsnijwerk op de spiegel met een voorstelling van 
twee engelen die samen een spiegel dragen. Andere 
schepen zijn op hun zijkant getrokken voor het kalfaten 
van de scheepswand om het schip waterdicht te maken. 
De aanwezigheid van De Spiegel is een aanwijzing dat 
er voorbereidingen van de Tweede Nederlands-Engelse 
zeeoorlog (1665) werden uitgevoerd op de werven in 
de omgeving van het Zeemagazijn. Met dit schilderij 
kunnen we op een aanschouwelijke wijze het verhaal 
vertellen over Amsterdam als centrum van de 17de-
eeuwse scheepvaart, over de vroegere functie van  
’s Lands Zeemagazijn en over de machtige Amsterdamse 
admiraliteit. 

360°-BLIK

Het schilderij is afkomstig uit een particuliere collectie 
in Amiens. In oktober 1993 heeft een Nederlandse 
kunstliefhebber het op een veiling in Frankrijk ge-
kocht en het weer op Nederlandse bodem gebracht. 
In openbare collecties in ons land bevinden zich  
verschillende schilderijen van Nooms, waaronder in 
het Rijksmuseum, het Amsterdam Museum en het 

Maritiem Museum Rotterdam, maar slechts enkele 
hiervan hebben een Amsterdams of Nederlands 
thema als onderwerp. De overige werken zijn onder 
andere een zeeslag en gezichten op havens aan de 
Noord-Afrikaanse en Italiaanse kust. Nooms maakte 
deze zeestukken toen hij meevoer met De Ruyter op 
de strafexpedities tegen de Barbarijse piraten in de 
Middellandse Zee.

De verwerving van het schilderij biedt de mogelijk-
heid om de manier van werken van Reinier Nooms 
nader te bestuderen. De samenhang met de thema’s 
van de twee andere schilderijen van de Buitenkant en 
van het IJ, en ook de overeenkomsten in formaat en 
materiaalgebruik, zijn opvallend en buitengewoon  
interessant voor verder kunsthistorisch onderzoek. 
Ook de ruim 150 etsen van Nooms in onze collectie 
bieden hierbij aanknopingspunten. De schilderijen  
en de prenten samen geven binnen een tijdspanne 
van circa vijftien jaar een 360°-blik op de drukke 
Amsterdamse haven en werven in het midden van de 
17de eeuw. Daardoor is het schilderij zowel kunsthis-
torisch als maritiem-historisch voor het museum én 
voor het Nederlandse openbaar kunstbezit een  
bijzonder waardevolle aanwinsts 

Cécile Bosman

Conservator

De Buitenkant te Amsterdam  
gezien vanaf het IJ 
Reinier Nooms
ca. 1650. Olieverf op doek,  
49 x 66 cm
HET SCHEEPVAARTMUSEUM, 

AMSTERDAM 
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 Op 19 mei van dit jaar is op  
een veiling in Duitsland een 
opmerkelijke atlas verworven 

voor de Bijzondere Collecties van de 
Universiteit van Amsterdam. Het  
betreft Nova totius geographica telluris 
projectio (Nieuwe geografische kaarten 
van de gehele aarde) gedrukt door 
Gerard Valk en zijn zoon Leonard, te 
Amsterdam in 1714. Dit boek bevat 47 
van de 50 oorspronkelijke kaarten. De 
kaarten van Europa, Midden-Europa 
en Westfalen waren door gebruik zo 
versleten dat ze al in de 18de eeuw  
vervangen zijn door kaarten van Duitse 
origine. Verder zijn er 14 kaarten toe-
gevoegd, ook van Duitse herkomst. 
Van deze in Amsterdam vervaardigde 
atlas was tot nog toe geen enkel voor-
beeld in Nederland voorhanden. Er is 
op de hele wereld maar één ander 
exemplaar bekend, dat wordt bewaard 
in de Zentralbibliothek te Zürich. 

Gerard Valk (1652-1726) kan worden 
beschouwd als erfgenaam van Hondius 
en Janssonius, kaartenmakers uit de 
gloriejaren van het Amsterdamse kaart-
bedrijf. Hij begon zijn loopbaan als 
leerling van de graveur Abraham 
Bloteling, wiens zus hij huwde. Na een 
verblijf in Londen vestigde hij zich in 
1679 in Amsterdam, en begon hij met 
het maken en uitgeven van portretten 
en topografische prenten, meestal samen 
met Petrus Schenk (1661-1711). In 1694 
kochten zij samen de koperplaten van 
de atlassen van Johannes Janssonius. 
Met deze platen stelde Valk nieuwe  
atlassen samen, aangevuld met eigen 
werk.

Dit soort atlassen is zeldzaam, omdat 
ze gesloopt werden (en worden, helaas!) 
om de kaarten los te kunnen verkopen. 
Van de in totaal vier verschillende at-
lassen met gedrukte kaartenlijst (resp. 
25, 50, 75 en 100 kaarten) die vader en 
zoon Valk maakten, zijn thans, voor 
zover bekend, in totaal slechts acht 

exemplaren bewaard gebleven, waar-
van nu twee in Amsterdam. Andere 
exemplaren bevinden zich in de Royal 
Geographical Society in Londen (75 
kaarten), de Kantonsbibliothek in St. 
Gallen (100 kaarten), de Stiftsbibliothek 
in St. Gallen (100 kaarten) en de 
Library of Congress in Washington 
(25 en 100 kaarten). Er is ook een aan-
tal Valk-atlassen zonder gedrukte kaar-
tenlijst bekend. De zeldzame kans dat 
hier een gehele atlas te koop was, 
maakte deze gelegenheid bijzonder en 
de moeite waard voor ons om een po-
ging tot aankoop te wagen. Dit gold 
temeer, omdat een andere Valk-editie 
(met 75 kaarten) al wel bij de Bijzondere 
Collecties van de Universiteit van 
Amsterdam beschikbaar is, óók het 
enige exemplaar in Nederland trouwens. 
Het exemplaar dat nu is verworven 
vormt daarop een mooie aanvulling. 

SCHRIJFOEFENINGEN

Al voorafgaand aan de veiling was  
bekend dat de atlas sporen bevatte van 
intensief gebruik. Maar pas bij nadere 
bestudering, na de verwerving, bleek 
hoe uitzonderlijk dit exemplaar hier-
door eigenlijk is. Oneerbiedig gezegd 
lijkt het erop dat de blanco keerzijden 
van tientallen kaarten zijn gebruikt 
als… kladblok. Ze bevatten schrijf- 
oefeningen, tientallen sommetjes en 

Nova totius geographica telluris  
projectio, 1714
Uitgegeven door Gerard en Leonard Valk
64 kaarten in halfleren band, 52 x 33 cm
Bijdrage: € 5.015, waarvan € 5.000 uit 
het KOG-Vereniging Rembrandt Fonds
UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

De atlas van Gerard en Leonard Valk is aange  - 
kocht met steun van de Vereniging Rembrandt, 
mede dankzij haar KOG-Vereniging Rembrandt 
Fonds, en het Dr. Th.J. Steenbergenfonds.

VERZAMELGEBIED GESTEUND    PRENTEN EN TEKENINGEN

Vanwege de kostbaarheid van de afzonder- 
lijke kaarten zijn atlassen uit de 17de en  
18de eeuw vaak uit elkaar gehaald. De atlas 
uit 1714 die onlangs is aangekocht voor de 
Bijzondere collecties van de Universiteit  
van Amsterdam, is nagenoeg intact geble-
ven. De vele gebruiks sporen van eerdere  
bezitters prikkelen de verbeeldingskracht.

Bewaard en gebruikt
Zeldzame atlas verworven door de Universiteit van Amsterdam





Gesteund vanuit het  
KOG-Vereniging Rembrandt Fonds

 ‘Een Amsterdamse  
zeldzaamheid’
De KOG-Vereniging Rembrandt 
Cirkel steunt de aankoop van 
historische en kunsthistorische 
objecten, gerelateerd aan de 
caleidoscopische collectie van  
het Koninklijk Oudheidkundig 
Genootschap. Dit jaar voor het  
eerst en meteen in de roos, wat 
Cirkellid Ineke Hellingman betreft: 
‘Ik ben reuzeblij met deze aankoop.  
Het is een object van historisch en 
kunsthistorisch belang: zonder deze 
kaarten waren de reizen naar de  
oost en andere windrichtingen niet 
mogelijk geweest en hadden we 
nooit kunnen uitgroeien tot de 
handelsnatie die wij zijn geworden. 
En als kunsthistoricus gaat mijn hart 
open als ik die kaarten zie waaraan 
zo veel aandacht is besteed, met die 
mooie cartouches en afbeeldingen 
van riviergoden en andere figuren. 
Deze atlas is een Amsterdamse 
zeldzaamheid.’



eveneens talrijke schetsjes van – zo te 
zien – plattegronden van huizen en 
gebouwen. Puur door het gebruik zijn 
de onderste hoeken van de bladzijden 
gesleten, op sommige delen van het 
boekblok is vettigheid zichtbaar als 
overblijfsel van jaren- en jarenlang in-
tensief gebruik. Door hoeveel handen 
het boek is gegaan, en waar en wanneer 
de gebruikssporen zijn ontstaan, is iets 
waar we slechts naar kunnen gissen. 
En de atlas roept meer vragen op. Wie 
was ‘Güstav v. F.W., wiens stempeltje 
voorin het boek staat? In welke context 
ontstonden de aantekeningen, op een 

drietal plaatsen in de atlas, van de  
militair Chartier, in 1796 luitenant-
commandant van de 5de éscouade 
d’artillerie van de 116de brigade 
(Düsseldorf) van de Franse republiek? 
Beantwoording van vragen als deze 
vergt tijd en onderzoek. Maar de 
nieuws gierigheid prikkelen ze nu al, 
in hoge mate.  

De atlas is als boek, juist door het 
intensieve gebruik, een bijzonder tot 
de verbeelding sprekende aanwinst. 
Er is met deze atlas ‘gewerkt’, wat het 
album misschien nog wel interessanter 
maakt dan veel andere atlassen:  
hagelwitte, kostelijke, kolossale, in 
perkament gebonden prachtwerken, 
die schijnbaar onkwetsbaar de eeuwen 
doorstaan hebben, maar door niemand 
werkelijk zijn gebruikt. Dit exemplaar 
van Valks atlas uit 1714 is een authen-
tiek en levendig document, dat je 
moeiteloos in contact brengt met een 
historische realiteit. Het stemt tot 
grote voldoening en dankbaarheid dat 
het Amsterdams Universiteitsfonds en 
de Vereniging Rembrandt Bijzondere 
Collecties in staat hebben gesteld deze 
bijzondere atlas te verwerven. Op zo 
kort mogelijke termijn zal deze ter be-
schikking komen voor het Nederlands 
publiek, voor onderzoek en cultuur-
belevings 

Reinder Storm

Conservator Cartografie, Geografie en Reizen
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Waarom gesteund? 

UB Amsterdam/Bijzondere Collecties is al een reeks 
van jaren heel actief met het verwerven van cultureel 
erfgoed op verschillende terreinen. Cartografie is  
altijd een belangrijk verzamelgebied geweest. Recent 
heeft de UvA een bijzondere leerstoel historische 
cartografie ingesteld, welke eerder in Utrecht was 
gevestigd, maar daar niet meer paste. Zowel bij de 
hoogleraar als bij de wetenschappelijk hoofdmede-
werker en de conservator kaarten is een grote kennis 
van zaken aanwezig. De aanvraag past uitstekend in 
het collectiebeleid en de actieve wijze waarop met 
het materiaal, i.c. cartografisch materiaal wordt  
omgegaan, ook naar buiten toe.

Niet zonder reden is de leerstoel historische carto-
grafie in Nederland de enige in de wereld. Wereldwijd 
is er een grote belangstelling voor cartografie, zowel 
wetenschappelijk als bij verzamelaars. Er wordt  
nadrukkelijk gekeken naar wat op dit terrein gebeurt 
in Nederland met zijn belangrijk cartografisch verleden. 
Nog steeds wordt er onderzoek gedaan op dit terrein 
en nog steeds levert dat nieuwe inzichten en belang-
rijke publicaties op. Een atlas, die in deze vorm nog 
niet in Nederland is, toevoegen aan de Collectie 
Nederland is dus de moeite van het ondersteunen 
waard.

Met de atlassen van Gerard en Leonardus Valk  
is iets bijzonders aan de hand, dat het vergelijken 
moeilijk maakt. Zij zijn zeldzaam en complex van  
samenstelling. De atlas, samengesteld uit vroegere 
kaarten en dan weer aangevuld, is in verschillende 
vormen verschenen met 25, 50, 75 en 100 kaarten. 
Weet, dat een atlas nog een eigen invulling per exem-
plaar kan hebben, veelal afhankelijk van de koper van 
de atlas en/of de latere bezitter, dan is het moeilijk 
om te beweren, dat wij genoeg atlassen in openbaar 
bezit hebben, omdat er dikwijls opmerkelijke ver-
schillen zijn. Ook de aantekeningen in handschrift 
maken het exemplaar interessant.

Dit betekent niet dat het bestuur van de Vereniging 
Rembrandt een voorstander is van het oneindig  
verwerven van atlassen met publieke middelen.  
De positie van de aanvrager in het Nederlandse bestel 
en het verschil met andere werken van dezelfde 
kunstenaar, respectievelijk atlas-uitgever, hebben hier 
de doorslag gegeven.
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In een voetnoot in het boek 125 jaar 
openbaar kunstbezit met steun van de 
Vereniging Rembrandt uit 2008 schrijft 
Peter Hecht over een steunverzoek uit 
1914 voor de aankoop van een globe.  
De aanvraag was van het Koninklijk 
Nederlands Aardrijkskundig Genootschap 
en het ging om een zeer vroeg Noord-
Nederlands exemplaar van Jacob Floris 
van Langren, met een opdracht aan de 
aartshertogen Albrecht en Isabella. 
Particulieren hadden reeds 70% van het 
aankoopbedrag bijeengebracht en er  
was nog 1500 gulden nodig. Het bestuur 
van de Vereniging Rembrandt voelde er 
weinig voor dit bedrag te schenken.  
Het historische belang van de globe 
werd erkend, maar men vond het geen 
kunst en dus niet iets voor de Vereniging. 
Gelukkig slaagde het Koninklijk Neder-
lands Aardrijkskundig Genootschap er 
met hulp van enkele vrijgevige donateurs 
in de globe alsnog te verwerven. Dit 
exemplaar bevindt zich tegenwoordig in 
het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.

Een kleine zestig jaar later keek men 
daar bij de Vereniging Rembrandt heel 
anders tegenaan. In 1972 vroeg het 
Amsterdams Historisch Museum hulp  
bij de aankoop van twee zeer kostbare 
17de-eeuwse globes van de kaarten- 
makersfamilie Blaeu. Deze aardglobe en  
hemelglobe staan symbool voor de over-
zeese expansie en internationale handel 
van de Republiek en getuigen bovendien 
van de wetenschappelijke belangstelling 
in die tijd. En aardig detail is dat de  
wereldbol tal van lege plekken vertoont 
van gebieden die nog niet in kaart waren 
gebracht. Van het net ontdekte Australië 
zijn bijvoorbeeld alleen de noordelijke 

en westelijke kustlijnen te zien. Simon 
Levie, de toenmalige directeur van het 
museum, wees er in zijn aanvraag op  
dat een fraai ingekleurde en met goud 
gehoogde globe als object d’art moet 
worden gezien. ‘Als zodanig, vanwege 
zijn decoratieve en aesthetische aspecten 
en vanwege het feit dat hij de bezitter 
een aureool van geleerdheid verleende, 
werd hij verzameld’. Wellicht trok dat 
het bestuur over de streep, want de  
aankoop werd gesteund met een  
schenking van 50.000 gulden.  
Nog altijd vormen de  
globes een attractie  
in het Amsterdam  
Museums

Kunst of geen kunst?

UIT HET ARCHIEF VAN DE VERENIGING REMBRANDT

Over de artistieke waarde van de atlas die recent werd verworven voor de 
Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam kan nauwelijks 
discussie ontstaan. Deze bevat een groot aantal prachtige ingekleurde kaarten 
met vooral in de cartouches talrijke allegorische figuren. In het verleden leverden 
aanvragen voor dit soort objecten wel eens bezwaren op in het bestuur van de 
Vereniging Rembrandt.

12 november 1914:  
‘Mij persoonlijk, komt het 
niet gewenscht voor om 
eenig bedrag à fonds perdu 
beschikbaar te stellen voor 
een voorwerp, waarvan onze 
voorzitter m.i. terecht vraagt 
of het wel [in de eerste plaats] 
een kunstvoorwerp is’

Aardglobe
Joan Blaeu
1645-48. Diverse materialen,  
ø 68 cm
AMSTERDAM MUSEUM

Aangekocht met steun van de 
Vereniging Rembrandt in 1972
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‘De zuiverheid en juistheid der tonen was voortreffelijk…

 De grootste en meest complete 
monumentale orgelklok van de 
Londense klokkenmaker 

Charles Clay, met muziek van Georg 
Friedrich Händel, is na eeuwen weer 
terug in Nederland. Op 20 september 
2016 is de klok aangekocht door 
Museum Speelklok, waarmee een lang 
gekoesterde droom in vervulling ging. 
In 2006 was hij al even in Utrecht, waar 
hij door het grote publiek bewonderd 
kon worden tijdens de tentoonstelling 

Royal Music Machines in Museum 
Speelklok, maar daarna ging de klok 
weer naar zijn particuliere eigenaar.

Orgelklokken bestaan uit een uur-
werk, zoals bij een gewone klok, met 
daarbij een ingenieus mechanisch aan-
gedreven orgel: door een gewicht wordt 
het pompsysteem van de blaasbalg in 
werking gesteld waardoor de muziek-
cilinder in beweging wordt gebracht. 
Door het ronddraaien van deze gepinde 
cilinder wordt het klavier bespeeld en 

geven de orgelpijpen hun tonen. De nu 
verworven klok is bijzonder origineel, 
compleet en monumentaal. De impo-
sante mahoniehouten pedestal, met 
daarop de messing en ebbenhouten 
koepel met in ajour uitgewerkte zijden, 
en rijk beschilderde wijzerplaat zijn van 
een uitzonderlijk hoge kwaliteit. Met 
zijn 96 orgelpijpen, vier registers en tien 
melodieën is hij enig in zijn soort en 
daarom van zeer grote kunst- en cul-
tuurhistorische waarde. Zijn pendant, 

Orgelklok
Charles Clay, met muziek van Georg Friedrich Händel; schildering wijzerplaat 
toegeschreven aan Jacopo Amigoni; zilveren appliques toegeschreven aan 
John Michael Rysbrack
ca. 1738. Mahoniehout, ebbenhout, eikenhout, grenenhout, vruchtbomenhout, 
verguld metaal, messing, zilver, olieverf, H 252 cm
Bijdrage: € 346.800
MUSEUM SPEELKLOK, UTRECHT

De orgelklok van Charles Clay is aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt, 
het Mondriaan Fonds, de BankGiro Loterij, VSBfonds, Gemeente Utrecht en de Stichting 
Vrienden Museum Speelklok.

 De allerkunstigste klok
Droom van Museum Speelklok in vervulling

Kenners en kunstliefhebbers uit de 18de eeuw waren diep 
onder de indruk van de schoonheid en de muziek van de 
orgelklokken van Charles Clay. Op 20 september van dit 
jaar slaagde Museum Speelklok erin zo’n kapitale klok te 
bemachtigen op een veiling in Parijs. Dit wonder van ver-
nuft, gemaakt door de beste kunstenaars rond het hof van 
de Engelse koning, was in de 18de eeuw de blikvanger in 
een van Hollands meest prestigieuze kunstkabinetten. Om 
meer dan één reden betekent deze aankoop een geweldige 
verrijking van ons openbaar kunstbezit. Anne-Sophie van 
Leeuwen van Museum Speelklok en Jet Pijzel-Dommisse 
van Gemeentemuseum Den Haag leggen uit waarom.

VERZAMELGEBIED GESTEUND    TOEGEPASTE KUNST
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De Tempel van de vier Monarchiën,  
bevindt zich in de Engelse koninklijke 
collectie en staat in de koepelzaal in 
Kensington Palace in Londen. Dit 
exemplaar mist echter zijn uur- en 
speelwerk en ook het architectonische 
onderstel is niet origineel.  

De koninklijke klokkenmaker 
Charles Clay, werkzaam in Londen van 
1720 tot zijn overlijden in 1740, werkte 
samen met kunstenaars uit verschil-
lende landen, onder wie de Vlaamse 
beeldhouwer John Michael Rysbrack 
(1694-1770), de Venetiaanse schilder 
Jacopo Amigoni (1675-1752) en de Duitse 
componist Georg Friedrich Händel 
(1685-1759). Er zijn van Clay nog zeker 
zes (kleinere) exemplaren bekend 
waar oorspronkelijk ook muziek van 
Händel voor was gecomponeerd. 

Delen van de muziek voor deze  
orgelklokken werden opgetekend in 
twee nog bekende handschriften van 
Händels kopiist John Christopher 
Smith. Hieruit blijkt dat Händel pro-
grammavoorbeelden voor speelklokken 
heeft gemaakt: in totaal 18 stukken in 
1732 en 1738. Eén van de stukken op de 
klok, een sonate, komt ook voor in het 
handschrift van 1738. Verder onderzoek 
moet uitwijzen of er nog meer melodieën 
tot de handschriften te herleiden zijn.  

De vroege Nederlandse herkomst 
maakt dat de orgelklok van Clay van 
groot belang is voor de Collectie 
Nederland. Zeker vanaf 1759 was hij in 
het bezit van Gerrit Braamcamp (1699-
1771), waarover meer in de bijdrage van 
Jet Pijzel-Dommisse (pp. 34-35). De 
klok stond in zijn kunstkabinet in zijn 
woning, huis Sweedenryck te Amster-
dam (tegenwoordig Herengracht 463). 
Tijdens de veiling van het kunstkabinet 
in 1771 werd de orgelklok voor fl. 3700 
verkocht aan zijn broer en via hem in 
1782 vererfd naar een neef in Portugal. 
Na in het bezit te zijn geweest van ver-
schillende (onder wie enkele konink-
lijke) eigenaren kwam hij uiteindelijk 
in 1972 terecht bij de Franse verzame-
laar Robert de Balkany, wiens gehele 
verzameling in september van dit jaar 
werd geveild. 

Dit exemplaar is niet de enige orgel-
klok van Charles Clay geweest met een 

vroege Nederlandse herkomst. Het is 
bekend dat ook de Leidse lakenhande-
laar Pieter de la Court van der Voort 
(1664-1739) in 1731 zo’n pronkstuk van 
Clay in zijn bezit had. Het maakt de 
klok daarmee illustratief voor de nauwe 
betrekkingen tussen de Nederlanden 
en Engeland in de 18de eeuw.

De verzameling van Museum Speel-
klok omvat automatisch spelende  
muziekinstrumenten zoals een carillon, 
speelklokken, speeldozen, pianola’s  
en draaiorgels. In de vaste presentatie 
vult de klok van Clay een hiaat op in 
de ontwikkeling van orgelklokken in 
Engeland en Nederland. Het is het 
vroegste en rijkste exemplaar. Museum 
Speelklok heeft de aanwinst een maand 
lang gepresenteerd in haar heringe-
richte vleugel en zal de klok nu laten 
restaureren om hem weer in zijn volle 
glorie te kunnen tonen en te laten  
spelen voor het publiek. Op deze  
manier kan de muziek die Händel 
componeerde in de jaren dertig van  
de 18de eeuw, tot in het kleinste detail, 
nog steeds op dezelfde manier ten  
gehore gebracht worden. 

Anne-Sophie van Leeuwen

Hoofd Collecties Museum Speelklok
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The Cupola Room, Kensington Palace uit: 
William Henry Pyne, From The History 

of The Royal Residences II (1816-19), 
Kensington Palace, Verenigd Koninkrijk. 
The Royal Collection © 2016, Her Majesty 
Queen Elisabeth II, England.

Linkerzijkant van de orgelklok

Wijzerplaat van de orgelklok, schildering 
toegeschreven aan Jacopo Amigoni 



 … en de kast van het speelwerk kostbaar en prachtig’

 Dit meesterwerk is voor mij  
een icoon van de decoratieve 
kunst aanwezig in Nederland. 

De klok werd in 1972 tijdens mijn  
studie in Leiden in Londen geveild. 
Het kunstwerk werd door hoogleraar 
Theo Lunsingh Scheurleer uitgebreid 
behandeld in zijn colleges en de vage 
zwart-wit-dia’s staan in mijn geheugen 
gegrift. Zijn boodschap: laten wij 
vooral niet denken dat wij in de 18de 
eeuw wat rijkdom aan kunstschatten 
betreft een mindere rol zijn gaan  

spelen, het zinderde in Amsterdam, 
Leiden en Rotterdam van de grote  
verzamelaars die de meest interessante 
buitenlandse objecten in huis hadden. 
Zo ook de klok van Clay – ‘de  
Braam  campklok’ – uit omstreeks 1738.

Het kunstkabinet van Gerrit 
Braam camp, welgesteld wijnkoper, 
houthandelaar, eigenaar van scheeps-
werven, maar vooral verzamelaar, was 
wereldberoemd. De dissertatie over 
Braamcamps kabinet van Clara Bille 
uit 1961, toepasselijk de ‘Tempel der 

Kunst’ geheten, geldt als een van de 
eerste belangrijke publicaties over  
verzamelingen in Nederland. De vei-
lingcatalogi van zijn collecties – er zijn 
gedrukte catalogi uit 1766 en 1771 – zijn 
een genot om te lezen. Van de catalogus 
uit 1771 werden 2000 exemplaren ge-
drukt, op de drie weken durende kijk-
dagen kwamen 20.000 bezoekers af, 
de veilingopbrengsten – meer dan een 
miljoen – braken alle records. Een van 
de kopers was de Russische tsarina 
Catharina de Grote. Braamcamp bezat 
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Portret van Gerrit Braamcamp  
(1699-1771)
Reinier Vinkeles naar een  
tekening van Jacob Xavery
1766. Ets en gravure, 
213 mm x 153 mm
RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

Christus op het meer van Genesareth
Rembrandt 
1633. Olieverf op doek, 160 x 128 cm
ISABELLA STEWART GARDNER MUSEUM, 

BOSTON (gestolen in 1990)

© Isabella Stewart Gardner Museum, 
Boston, MA, USA / Bridgeman Images

‘Het vrolijkste museum’ van 
Nederland heeft ook een 
topcollectie. Door deze 
aanwinst staat die in één klap 
internationaal op de kaart.
Marian van Dijk, 
directeur Museum Speelklok



werk van zowel eigentijdse kunstenaars 
(Troost, De Wit) als van beroemde 17de- 
eeuwse schilders: Rembrandt (Christus 
op het meer van Genesareth), Rubens, Van 
Ruisdael, Steen, Dou, Metsu, Van der 
Heyden en De Hooch. Ook een dans 
van Watteau hing aan de wand. Op het 
gebied van de decoratieve kunsten is 
zijn bezit aan zilver, porselein en lak-
werk bijzonder interessant. 

De verzameling was eerst opgesteld 
in het Trippenhuis, vervolgens in het 
buurhuis daarvan en tenslotte in het 
huis Sweedenryck aan de Herengracht. 
In deze huizen ontving Braamcamp 
zijn buitenlandse gasten, waaronder 
Frederik de Grote, stadhouder Willem V 
met zijn vrouw en de hertog van Bruns - 
wijk, schrijvers als James Boswell en 
Madame du Bocage, en de Zweedse 
astronoom Bengt Ferrner. Ferrner  
vermeldt in zijn reisverslag uit 1759 wat 
stekelig ‘Opmerkelijk hierbij is, dat 
mijnheer Braamcamp zelf geen kenner 
is, maar iemand anders heeft, die deze 
prachtige schilderijen uitzoekt en rang-
schikt; daaruit zou men de gevolg-
trekking kunnen maken, dat hij deze 
verzameling heeft aangelegd minder 
uit zin voor het schoone dan wel uit 
begeerte om op de een of andere wijze 
te toonen hoe rijk hij is.’ Hij vervolgt: 
‘Mijnheer Braamcamp had in zijn 
groote zaal een klein speelwerk, dat, als 
het opgewonden was, verschillende 
stukjes speelde; de zuiverheid en juist-
heid der tonen was voortreffelijk, en 
de kast van het speelwerk kostbaar en 
prachtig.’ In de belangrijkste ontvangst-
zaal, omringd door wanden vol schilde-
rijen, stond daar dus de orgelklok van 
Charles Clay. Het wonder van vernuft 
zal ongetwijfeld een centrale plaats in 
de ruimte hebben gehad: de 2,50 meter 
hoge klok is van alle kanten interessant 
en door de samenwerking van de ver-
schillende beroemde buitenlandse kun-
stenaars rond de muziek van Händel 
al een verzameling op zich zelf. 

Braamcamp was zeker niet de enige 
in de Nederlanden die een dergelijke 
monumentale klok in zijn bezit had. 
Verschillende Engelse klokkenmakers 
– de ware specialisten op dit gebied – 
waren in Amsterdam werkzaam of ver-

kochten hier uurwerken. Uit de winkel-
voorraad van de Engelse uurwerkmaker 
Roger Dunster bijvoorbeeld werden in 
1752 twee ‘Musicaele Horologien’ van 
Charles Clay verkocht, eveneens met 
muziek van Händel. Een Amsterdamse 
orgelklok uit omstreeks 1760 met een 
zeer vergelijkbaar hoog vrijstaand 
model, gesigneerd door Johan George 
Gruning en met een beschilderde  
wijzerplaat van de Nederlandse schilder 
Jacob Buys, was in 2001 op de Rococo-
tentoonstelling in het Rijksmuseum te 
zien.

De passie voor dit soort kunstzinnige 
muziekautomaten spreekt nog het dui-
delijkst uit een eigenhandig geschreven 
inventaris van kostbaarheden die de 
verzamelaar Pieter de la Court van der 
Voort in 1731 opstelde. In de tuinzaal 
van zijn woning Rapenburg 65 in 
Leiden stond: ‘1 zeer constig horologie 
met 1 orgelspeelwerk van 10 verscheyde 
speelstukken of Airs […]; gecompo-
neerd door den vermaarde Hendel en 
door hem in nooten gestelt en geschikt 
na de dikte der trommel, zijnde niet 
alleen keurlijk van musiek, zuyver en 
accuraat, maar ook na getuygenis der 
grootste liefhebbers en ervarenste  
musicanten met de hand onnavolglijk 

[…]. Is dus constig gemaakt door 
Charles Klay te London, zijnde al  
dit werk in 1 swarte ebbenhouwte kas 
wonder net en constig gewerkt zoals  
de achter en ter zyde constig gewerkte 
koopere uytsnijdinge […]. De la Court 
betaalde voor deze allerkunstigste 
klok circa f 5000, eenzelfde bedrag 
dat hij neertelde voor zijn duurste 
schilderij (Het aardse paradijs van  
Jan Breughel en Rubens, thans in  
het Mauritshuis). De waarde van zijn 
kapitale woning aan het Rapenburg 
werd toen geschat op f 28.000.    

Dit fabelachtige bedrag is voorstel-
baar als je voor een dergelijk indruk-
wekkend meesterwerk komt te staan. 
Gelukkig is dat in Utrecht nu mogelijks

Jet Pijzel-Dommisse 

Conservator kunstnijverheid Gemeentemuseum 

Den Haag
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Met deze orgelklok wordt de nagedachtenis van Jan Jaap 
Haspels (1940-2016) geëerd. Jan Jaap Haspels was van 
1970 tot 2006 werkzaam als directeur en conservator van 
Museum Speelklok (toen nog Nationaal Museum van 
Speelklok tot Pierement), dat hij met zijn aanstekelijke 
enthousiasme en brede kennis tot grote bloei heeft  
gebracht. Door zijn overlijden eerder dit jaar heeft hij 
deze fees telijke aankoop niet meer mogen meemaken.

Rechterzijkant en 
achterzijde van de  
orgelklok
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Literatuur

J.M.M. de Meere, Petrus van 
Schendel (1807-1870). Een 
leven tussen licht en donker, 
Leiden 2012

VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 19DE EEUW

Monsieur Chandelle in eigen persoon
Zelfportret Petrus van Schendel voor het Dordrechts Museum

Zelfportret bij lamplicht 
Petrus van Schendel
1828. Olieverf op doek, 53 x 41 cm
Bijdrage: € 22.500, waarvan € 10.000 
uit het Themafonds 19de-eeuwse 
Schilderkunst
DORDRECHTS MUSEUM

Zelfportret bij lamplicht door Petrus van 
Schendel is aangekocht met steun van de 
Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar 
Themafonds 19de-eeuwse Schilderkunst.

Na een uitvoerige restauratie 
hangt het in 2014 aangekochte 
zelfportret van Petrus van 
Schendel in volle glorie op zaal 
in het Dordrechts Museum.  
Het vormde een sluitstuk van 
de tentoonstelling over de 
kaarslichtschilder Godefridus 
Schalcken die daar dit voorjaar 
te zien was. Als een tweede 
Schalcken blies de Dordtse  
Van Schendel, oftewel ‘Monsieur 
Chandelle’ het genre van het 
nachtstuk in de 19de eeuw 
nieuw leven in. 
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 Het sfeervolle zelfportret bij lamplicht, dat  
altijd in het bezit van de familie van de  
kunstenaar was gebleven, bevond zich niet  

in optimale conditie toen het in 2014 werd verworven. 
Hoewel het op het eerste gezicht niet heel storend was, 
was het vernis vergeeld en waren er veel verkleurde 
retouches (overschilderingen) aanwezig. Nadat de 
nieuwe aankoop in het museum gepresenteerd was  
in de zaal met schilderijen uit de romantiek, werd  
besloten om het uitvoerig te restaureren. De over-
zichtstentoonstelling van Van Schendels beroemde 
voorganger Godefridus Schalcken, die dit voorjaar in 
Dordrecht te zien was, vormde een mooie aanleiding 
om het gerestaureerde schilderij opnieuw te presente-
ren. Niet alleen zijn de kleuren helder teruggekomen, 
ook zijn tal van details nu beter zichtbaar en soms 
zelfs nieuw opgedoken na het verwijderen van de 
oude overschilderingen. 

Het gaat waarschijnlijk om het vroegste zelf- 
portret van Petrus van Schendel (Terheijden 1806-
1870 Brussel). De kunstenaar was 22 jaar oud toen  
hij het maakte. De jonge, talentvolle schilder zou uit-
groeien tot een van de belangrijkste en bestbetaalde 
romantische kunstenaars van Nederland. Hij zou in 
de 19de eeuw voor een grote opleving zorgen van het 
17de-eeuwse genre van nocturnes of schilderijen met 
maan- en kaarslicht. En net als Schalcken bijna twee 
eeuwen eerder, had Van Schendel veel succes met zijn 
nachtstukken, tot in vorstelijke kringen. Zijn inter- 
nationale succes als kaarslichtschilder leverde hem 
de bijnaam ‘Monsieur Chandelle’ op. ‘Van Schendel’ 
klinkt op zijn Frans immers als ‘vend chandelle’  
(verkoopt kaars[en]). 

SINUMBRALAMP

Van Schendel heeft zichzelf als schilder weergegeven 
met een baret op, pijp in zijn mond en een gouden 
ringetje in zijn rechteroor. Indringend kijkt de kun-
stenaar ons aan vanachter een grote olielamp en het 
schildersdoek waar hij met krijt op tekent. In de voor-
grond is een stilleven met een dienblad en koffiekan 
te zien. De prominent aanwezige olielamp speelt een 
hoofdrol. Het betreft een zogenaamde sinumbralamp, 
een ‘lamp zonder schaduw’, destijds een noviteit. 
Tijdens de restauratie bleek dat de glazen kap groten-
deels overschilderd was. Na verwijdering van oude  
retouches kwamen een decoratief randje en bloem-
motieven tevoorschijn die in het glas gegraveerd  

lijken te zijn. Ook is de gloed rond de lamp en het 
licht in het schilderij mooier en overtuigender gewor-
den. Het zorgt voor een prachtige sfeer en laat niet  
alleen het gelaat van de kunstenaar uit de donkere 
achtergrond opdoemen, maar zorgt ook voor het 
fraai oplichten van de voorwerpen in de voorgrond. 
Het rood van het dienblad, de lichte rand van het 
schildersdoek en het donkergroen van de steel van 
de lamp worden door het lamplicht subtiel geaccen-
tueerd. 

In de monografie uit 2012 schrijft Jan de Meere 
over de grote olielamp op het zelfportret: ‘Het is alsof 
de kunstenaar hiermee duidelijk wil maken dat hij 
zijn niche gevonden heeft: voortaan zou hij onder-
werpen schilderen bij kunstlicht.’ Volgens een vroege 
biografie had Van Schendel in 1828, het jaar waarin 
hij het zelfportret vervaardigde, tijdelijk zijn intrek 
genomen bij zijn broer in Breda. In diens geblindeerde 
kelder vervaardigde hij zijn eerste effet de lumière en 
waarschijnlijk ook dit zelfportret met behulp van een 
verkleinspiegel. Dit hulpmiddel en de nieuwerwetse 
olielamp geven blijk van de wetenschappelijke inte-
resses van de intrigerende Monsieur Chandelle, die 
naast schilder ook uitvinder wass 

Sander Paarlberg

Conservator oude kunst

Zelfportret bij kaarslicht
Godefridus Schalcken
1695. Olieverf op doek, 109,5 x 88,5 cm
LEAMINGTON SPA ART GALLERY AND MUSEUM



Het Bonnefantenmuseum in Maastricht 
kiest in zijn verzamel- en tentoonstellings-
beleid vooral kunstenaars die het als  
onderbelicht beschouwt, ofwel represen-
tanten van ‘de verborgen canon’. Dit voor - 
jaar organiseerde het museum een solo-
tentoonstelling over de Britse kunstenaar 
Grayson Perry, en deze zomer verwierf  
het Perry’s gezichtsbepalende meesterwerk 
The Tomb of the Unknown Craftsman, dat een 
permanente plek krijgt in de rotondezaal 
in het entreegebied van het museum. Stijn 
Huijts, directeur van het Bonnefanten-
museum, was in oktober in Londen voor 
de jaarlijkse kunstbeurs Frieze London in 
Regent’s Park en sprak op ons verzoek met 
de kunstenaar. Het gesprek vond plaats op 
een bankje in de zon, terwijl binnen de gale-
rie van Perry onder andere nummer 2 van 
The Tomb of the Unknown Craftsman presenteerde. 
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Grayson Perry’s fascinerende scheepsgraf
Bonnefantenmuseum koopt gezichtsbepalend werk Britse kunstenaar

VERZAMELGEBIED GESTEUND    MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST

Grayson Perry en Stijn Huijts tijdens de opening van de  
tentoonstelling Hold Your Beliefs Lightly

The Tomb of the Unknown 

Craftsman zoals die dit voorjaar 
te zien was in de tentoonstelling 
Hold Your Beliefs Lightly in het 
Bonnefantenmuseum
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Huijts: ‘The Tomb of the Unknown Craftsman is niet  
echt een editie in de strikte zin van het woord, er zijn  
immers drie verschillende versies van. Kun je uitleggen 
hoe dit zit?’

Perry: ‘Ik heb het werk nooit in mijn atelier gehad 
in gietijzer. Ik maakte het eerst in klei. De gietijzeren 
versie is moeilijk in elkaar te zetten en de ruimte waarin 
ik werk is heel klein. Dus er was nooit een mogelijk-
heid om eens achterover te leunen in het atelier en  
je af te vragen wat je er nog anders aan zou kunnen  
willen. Het gevolg is dat ik iedere keer wanneer ik het 
werk ergens moest opbouwen kleine veranderingen 
of toevoegingen heb aangebracht. Het exemplaar  
in het Bonnefantenmuseum is het derde en laatste  
exemplaar dat ik installeerde, dus dat is meteen de 
meest uitgebreide versie.’

Huijts: ‘Welke positie neemt dit specifieke werk in  
binnen je oeuvre als geheel?’

Perry: ‘Het is onderdeel van een serie werken in 
gietijzer, die letterlijk en figuurlijk inspelen op het 

idee van ‘culturele bagage’. Het was het centrale  
werk tijdens mijn grote tentoonstelling in het British 
Museum in 2011. Mensen komen tegenwoordig naar 
kunstexposities alsof het om een soort moderne pel-
grimstochten gaat, omdat ze het ‘echte’ object willen 
aanschouwen. En de rol van de kunstenaar is er soms 
bijna een als die van een heilige. Als je naar Tate 
Modern gaat, zie je bij elk werk een tekstbordje met 
daarop de naam van de maker, terwijl je als je naar 
het British Museum gaat, geconfronteerd wordt met 
eindeloos veel anonieme makers en objecten van cul-
turen uit alle windstreken. Neil MacGregor, destijds 
de directeur van het British Museum, vergeleek mijn 
project met de vroeg-middeleeuwse begraafplaatsen 
van Sutton Hoo bij de Britse plaats Suffolk, waar onder 
andere een scheepsgraf is opgegraven met materialen 
uit de hele wereld. Er waren kralen uit India, voor-
werpen uit Scandinavië, uit Spanje, ga zo maar door. 
Mijn tentoonstelling was de eerste in de geschiedenis 
van het British Museum waarbij werken uit alle afde-
lingen bij elkaar gebracht waren, en The Tomb is mijn 
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The Tomb of the  
Unknown Craftsman
Grayson Perry
2011-16. Gietijzer, glas, 
touw, olieverf en hout,  
305 x 204 x 79 cm
Bijdrage: € 132.500, 
waarvan € 70.000 uit het 
Titus Fonds en € 45.000  
uit het Innorosa Fonds
BONNEFANTENMUSEUM, 

MAASTRICHT

The Tomb of the Unknown 
Craftsman van Grayson Perry  
is aangekocht met steun van  
de Vereniging Rembrandt, 
mede dankzij haar Titus Fonds 
en haar Innorosa Fonds, en  
het Mondriaan Fonds.
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eigen versie van het scheepsgraf, ‘beladen’ met onder 
meer afgietsels van voorwerpen uit de collectie van 
het British Museum, als een soort mondiale culturele 
bagage. En last but not least: dit werk is the highlight of 
the highlight van mijn carrière: ik was vijftig, het was 
de eerste keer dat ik me echt in control voelde over  
de wijze waarop mijn werk werd tentoongesteld.’

Huijts: ‘Verbaast het je als mensen bij The Tomb  
ook associaties hebben met de actualiteit van de  
migratie en de vluchtelingenproblematiek?’

Perry: ‘Daar kan ik me wel iets bij voorstellen, 
zeker als je The Tomb in samenhang ziet met de twee 
figuren die ik in dezelfde tijd maakte: our mother en 
our father, waar ik die thematiek bewust op geprojec-
teerd heb. Maar The Tomb gaat uiteindelijk meer over 
de geschiedenis van onze cultuur en over de vraag  
wie cultuur produceert. Uiteindelijk is het een soort  
graftombe, en pelgrimstochten gaan nu eenmaal vaak 
ook over een tocht naar een graf. Op een bepaalde 
manier zijn musea uiteindelijk ook graftombes,  
mausolea waarin onze cultuur begraven ligt.’

Huijts: ‘Hoe zie je The Tomb functioneren in de  
context van het Bonnefantenmuseum, dat niet  
zoals het British Museum beschikt over zes miljoen  
artefacten uit de hele wereld?’

Perry: ‘Het is uiteindelijk ook een mooie  
sculptuur. Ik houd van gietijzer omdat het heel 
andere connotaties heeft dan brons. Een voorwerp 
van brons wordt meteen gezien als kunst, terwijl 
gietijzer veeleer een functioneel materiaal is en 
daardoor eerder refereert aan iets dat niet noodza-
kelijk kunst hoeft te zijn. Het zou net zo goed 
afkomstig kunnen zijn uit een andere cultuur, niet 
iets dat ontworpen is als kunst, maar eerder een 
gevonden voorwerp. Ik heb de man die het onderstel 
van The Tomb maakte expliciet gevraagd om het een 
uitstraling mee te geven alsof ik het ergens in een 
antiekzaak op de kop getikt had, als een gevonden 
voorwerp dus. En dan heb je ook nog het echte 
gevonden voorwerp: de vuurstenen vuistbijl die zich 
in midden van het schip bevindt, een ongelofelijk 
staaltje van vernuft, het werktuig avant la lettre, het 
werktuig dat alle werktuigen gemaakt heeft, het 
begin van het ambacht.’ 

Huijts: ‘Betekent dit ook dat je misschien niet  
wilt dat we de sculptuur ooit zullen schoonmaken?’

Perry: ‘Ik denk dat het heel mooi kan zijn als er 
spinnenwebben op komen, zolang als de sokkel eron-
der maar schoon gehouden wordt, zodat duidelijk is 
dat die spinnenwebben bij de sculptuur horen en niet 
bij het tentoonstellen ervan. Ja, ik kan me absoluut 
voorstellen dat we toestaan dat het ding ‘oud’ wordt. 
Ik houd erg van roest, omdat het de associatie met 
authenticiteit versterkt, net als de flessen met  
aangekoekte materie aan de buitenkant, die tevens 
verwijzen naar het bloed, zweet en tranen van alle 
anonieme ambachtslieden.’s

Stijn Huijts

Directeur Bonnefantenmuseum

GESTEUND VANUIT HET INNOROSA FONDS

 ‘Erg mooi en experimenteel 
werk’
Voor de aankoop van The Tomb of the 
Unknown Craftsman van Grayson Perry  
is voor het eerst geput uit het in 2014  
opgerichte Innorosa Fonds. ‘Mijn vrouw 
en ik hebben dit fonds ingesteld omdat 
we ons betrokken voelen bij Nederlandse 
musea, en we willen graag aankopen  
ondersteunen op het gebied van 20ste- 
en 21ste-eeuwse kunst, bij voorkeur glas, 
keramiek en fotografie’, vertelt de 
woordvoerder van het Innorosa Fonds. 
‘We vinden dit werk van Perry erg mooi, 
heel experimenteel en creatief, ook door 
de veelheid aan materialen die erin is 
verwerkt, en het is gemaakt door een 
man die duidelijk buiten de kaders werkt. 
Het intrigeert ook door de verwijzingen 
naar het verleden die je erin kunt zien, 
want zo’n schip kan voor verschillende 
doeleinden zijn gebruikt, van koop- 
vaardij tot slavenhandel.’

GESTEUND VANUIT HET TITUS FONDS

‘Een zeer tot de verbeelding 
sprekende kunstenaar’
Na Slide van Lee Lozano is dit de tweede 
keer dit jaar dat er is bijgedragen vanuit 
het Titus Fonds. ‘Een interessant werk’, 
zegt Patrick van Son, voorzitter van de 
aankoopcommissie van de Titus Cirkel, 
over de aanwinst van het Bonnefanten-
museum. ‘Met onze Cirkel steunen we 
met name aankopen op het gebied van 
de hedendaagse kunst. Grayson Perry is 
een zeer tot de verbeelding sprekende 
kunstenaar die graag provoceert en  
mensen aan het denken zet.  
Argumenten om deze aankoop te steunen 
zijn dat het een bijzonder werk in het 
oeuvre van een vooraanstaande kunste-
naar is, dat het goed in de collectie van 
het museum past en dat het daar ook 
een prominente plaats krijgt.’

In het midden van het gietijzeren 
schip bevindt zich een reliekhouder 
met daarop een prehistorische 
vuistbijl
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 Kunstschrift viert feest
Er is een nauwe band tussen de Vereniging Rembrandt en 
het tijdschrift Kunstschrift, onder andere door de columns 
die Peter Hecht daarin schrijft over het belang van onze 
openbare collecties en de betekenis van de Vereniging 
voor dat gezamenlijke kunstbezit. In januari 2017 bestaat 
Kunstschrift 40 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met  
een boek, Het reizende detail, een studiedag in het 
Rijksmuseum en een tentoonstelling in Kunsthal KAdE in 
Amersfoort: Goed gemaakt, een ode aan het maakproces. 
Bij dit Bulletin vindt u een folder van Kunstschrift met 
daarin de mogelijkheid uzelf op te geven als abonnee. 
Wanneer u bij uw naam ‘lid Vereniging Rembrandt’  
vermeldt, betaalt u voor het eerste jaarabonnement  
€ 49,50 (i.p.v. € 56). 

Balla op de 
Rembrandtkaart
Welke afbeelding wilt u zien op  
de nieuwe Rembrandtkaart?  
De afgelopen maand heeft u uw 
stem kunnen uitbrengen via de 
website. Meer dan 2500 leden en 
niet-leden kozen hun favoriete  
aankoop van 2015. Paravento  
con linea di velocità van Giacomo  
Balla bleek de publiekslieveling. 

De aankoop van Balla ging sinds  
de start van de verkiezing fier aan 
kop, gevolgd door Schaatsers bij  
een Hollandse stad van Andreas 
Schelfhout (Kasteel Duivenvoorde) 
en De Voorzaan en de Westerhem  
van Claude Monet (Zaans Museum). 

Vooral het Zaans Museum heeft met 
oproepen via de sociale media enorm 
zijn best gedaan om zijn aanwinst op 
de eerste plaats te krijgen, maar Balla 
bleef bovenaan staan. ‘Die kleuren, 
de vormgeving, de energie spat er 
vanaf!’ motiveerde iemand haar  
keuze en een ander schreef: ‘Wie zou 
nou niet zo’n kamerscherm willen 
hebben?!’

Verzamelen voor ons allemaal 
Het artikel door Louis van Tilborgh op pp. 6-8 is afkomstig 
uit Collecting for the public: works that made a difference, een 
uitgave van de Vereniging Rembrandt en Fondation Custodia. 
De 34 essays in deze publicatie gaan niet alleen over speci-
fieke aanwinsten, maar ook over thema’s als collectievorming, 
connaisseurschap en reputatiegeschiedenis. U kunt dit 
(Engelstalige) boek voor € 30 bestellen op de website van de 
Vereniging Rembrandt, onder ‘Nieuws’. Er worden geen 
verzendkosten in rekening gebracht.

 Museumpenning voor Martijn Sanders
Op 6 oktober reikte minister Jet Bussemaker van OCW de Museumpenning uit aan de voormalige 
voorzitter van de Vereniging Rembrandt, Martijn Sanders. Hij ontving deze bijzondere koninklijke 
onderscheiding voor zijn belangeloze inzet voor het Nederlands openbaar kunstbezit. U kunt de 
toespraak van minister Bussemaker en het dankwoord van Martijn Sanders teruglezen op de 
website van de Vereniging Rembrandt.

Voor de leden...

Giacoma Balla. Paravento con linea  
di velocità (1916-17). Aanwinst voor  
het Kröller-Müller Museum, Otterlo.



Voor de leden...
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HEBT U UW INTERESSEGEBIEDEN AL DOORGEGEVEN? 
Een paar keer per jaar organiseert de Vereniging Rembrandt in  
samenwerking met verschillende musea bijeenkomsten voor 
leden met belangstelling voor een bepaald gebied, bijvoorbeeld 
19de-eeuwse Schilderkunst, Fotografie of Toegepaste kunst. 
Ieder lid heeft de mogelijkheid drie interessegebieden aan te 
vinken op onze website, onder ‘Voor de leden’. 

17de-eeuwse schilderkunst in Delft
Museum Prinsenhof Delft bood de 
Vereniging Rembrandt de mogelijkheid 
na sluitingstijd voor alle leden met  
17de-eeuwse schilderkunst als interes se-
gebied een lezing bij te wonen door 
Anita Jansen, hoofd collectiebeheer en 
conservator 17de-eeuwse schilderkunst, 
om vervolgens een bezoek te brengen 
aan het in 2015 aangekochte en  
onlangs gerestaureerde schuttersstuk  
(zie pp. 18-22 voor deze aanwinst).

Met Herman Pleij naar Museum 
Catharijneconvent
Leden die Middeleeuwse kunst als interessegebied hebben opge-
geven, genoten in juli van dit jaar van een exclusieve ontvangst in 
Museum Catharijneconvent in Utrecht. Aanleiding hiervoor was 
de recent gesteunde aankoop van het 15de-eeuwse beeld van de 
zittende Maria met staand Christuskind. Het 15 centimeter hoge 
beeldje was deze zomer een van de trekpleisters van de tentoon-
stelling De zomer van Herman Pleij. Mede daarom werden onze 
leden getrakteerd op een lezing van Herman Pleij, die een mooie 
introductie op de tentoonstelling vormde. 

Kunstvragen 

Olivier Mertens (38)
Eigenaar Artmorial, lid van de Caius Cirkel sinds 2011, lid van de 
Vereniging Rembrandt sinds 2005

Wat is uw eerste kennismaking met kunst?
‘Ik ben met kunst opgegroeid. Bij mijn  
ouders, grootouders, ooms en tantes, overal 
was kunst en antiek aanwezig. Van kinds-
been werd ik meegenomen naar kerken, 
kastelen en musea.’

Herinnert u zich nog uw eerste  
kunstreproductie?
‘Die heb ik nooit gekocht en ook nooit gewild: 

een poster is niet het originele werk. Ik vroeg aan mijn ouders 
wel ingelijste etsen en gravures voor mijn verjaardag.’
 
Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Toen ik een jaar of veertien, vijftien was, heb ik bij een  
antiquariaat in Middelburg een stippelgravure van Cornelis de 
Jonker uit 1791 gekocht. Die hangt nog steeds bij mij.’

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Ik woon in Den Haag tussen het Gemeentemuseum en het 
Mauritshuis en die bezoek ik beide met regelmaat. Een museum 
waar ik graag naar terug zou gaan is het Kunstgewerbemuseum 
in Berlijn, met een enorme collectie kunstnijverheid. Het is één 
grote schatkamer, waar je de hele dag in kunt ronddwalen.’

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen steunen?
‘In beginsel draag ik elk museum een warm hart toe, dus dat kan 
net zo goed een aankoop voor een klein museum zijn als voor 
het Rijksmuseum. Ik vind wel dat er te weinig aandacht is voor 
kunst uit het buitenland en daarom zou ik de aankoop van een 
schilderij van bijvoorbeeld Tintoretto, De Largillière of Reynolds 
toejuichen.’
 
Tentoonstelling die ooit indruk heeft gemaakt?
‘De tentoonstelling over Rembrandt en Caravaggio – twee van 
mijn favoriete schilders – in 2006 in het Van Gogh Museum. 
Prachtig om die twee grootmeesters van het chiaroscuro samen 
te zien. Al is Rembrandts Ganymedes de slechtste interpretatie 
van die mythe ooit.’

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 16de-eeuwse Venetiaanse tekening van Christus, door 
een kunstenaar uit de omgeving van Veronese; dat zou misschien 
iets zijn voor Teylers Museum. Een portret van de 18de-eeuwse 
Engelse schilder Samuel de Wilde lijkt mij wel wat voor de 
National Portrait Gallery in Londen.’
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Kinderontvangst  
in Den Haag
Op zondag 18 september was een kinder- 
ontvangst in Gemeentemuseum Den Haag, 
waar de tentoonstelling over Constant werd 
bezocht. Jong en oud waren enthousiast.  
Er waren zelfs kinderen die nog niet naar  
huis wilden toen het museum dicht ging…

Gemeentemuseum Den Haag opende zijn 
deuren voor 22 kinderen in de leeftijd van  
vier tot veertien met hun ouders of groot- 
ouders. Conservator Doede Hardeman leidde 
de groep rond met behulp van headsets, 
zodat de kinderen al luisterend vrij konden 
rondlopen in de zaal. Hardeman richtte zich 
ook rechtstreeks tot de kinderen, die echt  

meededen, meedachten en relevante vragen 
stelden. Het onderwerp sprak natuurlijk tot 
de verbeelding, want Constant droomde  
van een wereld waarin jong en oud kunnen 
spelen. En dat kon ook in het museum zelf, 
waar de kinderen de kans kregen door een 
doolhof te dwalen en de ‘ludieke trap’ te  
beklimmen.

PREVIEWS IN HET RIJKSMUSEUM
Op 5 en 6 oktober konden leden van de Vereniging Rembrandt de tentoonstellingen over Hercules 
Segers en Frans Post kort voor de opening in alle rust bekijken tijdens een speciale preview. Van 
deze mogelijkheid is dankbaar gebruik gemaakt. Twee leden, de heer en mevrouw Van Lingen, 
schreven na afloop: ‘Wij willen u laten weten, dat wij ons weer zeer bevoorrecht voelen in de 
gelegenheid gesteld te zijn geweest de voorbezichtiging van de tentoonstelling van het werk van 
Hercules Segers en Frans Post in het Rijksmuseum te bezoeken. Het gaf ons de gelegenheid in alle 
rust en daardoor met geconcentreerde aandacht de prachtige etsen, tekeningen en schilderijen 
te bekijken. Veel dank daarvoor.’ 

Gildemeesters naar 
Leeuwarden
Voor de Gildemeesters van de Vereniging 
Rembrandt was er op 2 oktober een exclusieve 
ontvangst in het Fries Museum in Leeuwarden. 
Zij konden na sluitingstijd genieten van de  
tentoonstelling over Lawrence Alma-Tadema 
die de dag ervoor van start was gegaan.  
En genoten werd er.

 

Na een welkom door Kris Callens, directeur van 
het Fries Museum, vertelde Fusien Bijl de Vroe 
over de bijzondere relatie tussen Alma-Tadema en 
de Vereniging Rembrandt en over de lotgevallen 
van Entrance of the Theatre, dat tot niet eens zo 
heel lang geleden in een restaurant in Baltimore 
hing. Aansluitend vertelde conservator Marlies 
Stoter over de tentoonstelling. Speciale aandacht 
was er voor de wijze waarop decors en kostuums 
van films als Ben Hur zijn gemodelleerd naar scènes 
op schilderijen van Alma-Tadema, de bijzondere 
lijsten rond zijn werken en het aantrekkelijke  
kinderboek met de kinderen van Alma-Tadema in 
de hoofdrol door Lida Dijkstra, dat ter gelegenheid 
van de tentoonstelling is uitgebracht.
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Voor de leden...

REMBRANDTCIRKELS

Cirkelleden te gast in Den Haag, Amsterdam, Leeuwarden en Eindhoven
Leden van Rembrandtcirkels vinden elkaar in hun liefde voor kunst en bepalen als groep 
aan welk door de Vereniging Rembrandt gesteund kunstwerk de Cirkel zijn naam verbindt. 
De inmiddels in totaal 349 leden van deze cirkels hebben de afgelopen vijf jaar circa  
€ 1 miljoen bijgedragen aan het openbaar kunstbezit. Een van de tegenprestaties is een  
exclusieve ontvangst in een museum. 

De Van Rijn Cirkel kwam op donderdag 23 juni 
bijeen voor een ontvangst in het Mauritshuis 
in Den Haag. Conservator Ariane van Suchtelen 
hield een presentatie over het bloemstilleven 
van Roelant Savery, aangekocht met steun 
van de Vereniging Rembrandt op de TEFAF van 
dit jaar. Op zaal werd ook een toelichting ge-
geven bij het Zeegezicht met schepen van Jan 
van de Cappelle, in 2007 aangekocht met 
steun van de Vereniging. De tentoonstelling 
rondom Vik Muniz, voor het eerst in de ge-
schiedenis van het museum een presentatie 
met uitsluitend hedendaagse kunstwerken, 
maakte het tot een bijzondere en gevarieerde 
bijeenkomst.  

In het Rijksmuseum te Amsterdam was op  
4 september de jaarlijkse cirkelontvangst. 
Eén keer per jaar worden alle leden van de  
inmiddels acht cirkels (vijf regiocirkels en drie 
generatiecirkels) uitgenodigd voor een meet & 
greet om samen te genieten van ons openbaar 
kunstbezit in een door de Vereniging Rembrandt 
gesteund museum. Jonathan Bikker, conser- 
vator onderzoek van het Rijksmuseum, deed 
een gedetailleerd en vrolijk boekje open over 
het leven van Rembrandts Marten en Oopjen, 
waardoor de portretten op de eregalerij tot 
leven kwamen. 

De leden van de Friese Saskia Cirkel kwamen 
op 7 oktober bijeen voor het jaardiner in het 
Fries Museum te Leeuwarden. Een welkom 
door directeur Kris Callens en lezing door 
conservator Marlies Stoter met vervolgens een 
rondleiding door de tentoonstelling van Alma-
Tadema in het verder verlaten museum zorg-
den voor een geslaagde ontvangst. De avond 
werd afgesloten met een diner op de bovenste 
verdieping van het museum, met een schitte-
rend uitzicht op de markt van Leeuwarden. 
Vanuit het fonds van de Saskia Cirkel is in 2015 
bijgedragen aan de aankoop van Entrance of  
the Theatre door het Fries Museum.

De Brabantse Jheronimus Cirkel vierde het 
begin van zijn bestaan op 16 oktober met een 
bezoek aan het Van Abbemuseum in 
Eindhoven. Conservator Christiane Berndes 
nam de leden mee door de vaste collectie van 
het museum langs de door de Vereniging 
Rembrandt gesteunde werken en vertelde 
hiermee het verhaal over het collectiebeleid 
van het Van Abbemuseum.

In oktober vond de jaarlijkse reis van de  
Titus Cirkel plaats. De reis voerde dit keer 
naar Rome, waar werd genoten van kunst  
uit de klassieke oudheid tot en met heden-
daagse kunst. 

WAT ZIJN REMBRANDT-
CIRKELS?
Een Rembrandtcirkel bestaat uit ten-
minste 15 leden, uit dezelfde provincie 
of van dezelfde generatie, die met een 
periodieke akte elk tenminste vijf jaar 
minimaal € 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 
schenkingen gezamenlijk een eigen 
Rembrandt cirkelfonds.

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

Van Rijn Cirkel

 Jheronimus Cirkel

Titus Cirkel

Van Rijn Cirkel

Jaarlijkse cirkelontvangst
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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.

Caesar van Everdingen in Alkmaar
‘Een vleiend penceel’, 
had de 17de-eeuwse 
schilder Caesar van 
Everdingen volgens 
zijn vroegste biograaf, 
Arnold Houbraken. 
Wie wil weten wat 
Houbraken hiermee 
bedoelde, doet er 
goed aan naar Van 
Everdingens geboor-
testad af te reizen.  
In Stedelijk Museum 
Alkmaar loopt een  
monografische ten-
toonstelling over deze 
kunstenaar, die er altijd op uit was de werkelijkheid te ver-
fraaien. Maar wat Van Everdingen vooral interessant maakt,  
is zijn verbluffende originaliteit. Of het nu om een portrait 
historié ging of een mythologische voorstelling, hij wist keer 
op keer weer een verrassende draai aan zijn onderwerp te 
geven. De tentoonstelling, waarin ook het in 1991 met onze 
steun aangekochte schilderij van een jonge vrouw met  
vuurtestje een plaats heeft, is te zien tot en met 21 januari.

De Kakiemon-plastieken in Leeuwarden
Tot in de zomer van 2017 is in Keramiekmuseum Princessehof 
de tentoonstelling Sexy Ceramics te bezoeken. De recent met 
onze steun aangekochte Kakiemon-plastieken figureren 
hier tussen klassieke Griekse vazen, beelden, schotels 
en andere objecten waarin  
verleiding of erotiek een rol 
spelen. Deze plastieken uit 
de 17de eeuw zijn immers 
geïnspireerd op hoogge-
plaatste courtisanes, die 
de kunst van het verleiden 
verstonden. De presentatie  
is met voorwerpen uit de 
eigen collectie en  
bruiklenen van andere 
musea en particulie-
ren ingericht. Een 
tentoonstelling die 
u blosjes op de 
wangen zal bezor-
gen, zo belooft 
de website van 
het museum.

IN DE SCHIJNWERPERS

NAjAARSoNTvANgST 2016

Op bezoek bij Alma-Tadema
 
De najaarsontvangst van de Vereniging Rembrandt was dit jaar op  
8 oktober in het Fries Museum in Leeuwarden, waar de grote overzicht s-
tentoonstelling over Lawrence Alma-Tadema kon worden bezichtigd. 
Leden uit verschillende delen van Nederland hadden er vaak lange 
reistijden voor over om hierbij te kunnen zijn.
 
Directeur van het Fries Museum Kris Callens en Fusien Bijl de Vroe heetten 
de aanwezigen welkom, waarna de leden de trappen konden bestijgen 
om het werk van Alma-Tadema te bekijken. Voor velen was het de eerste 
kennismaking met het schilderij Entrance of the Theatre uit 1866, dat vorig 
jaar is aangekocht door het Fries Museum met hulp van de Vereniging 
Rembrandt, mede dankzij haar Saskia Fonds en het Van Rijn fonds. Te 
midden van belangrijke internationale bruiklenen zijn ook twee schilderijen 
te zien die eerder met steun van de Vereniging zijn verworven: Uitgeputte 
maenaden na de dans van het Van Gogh Museum en Amo te ama me van 
het Fries Museum.

Zelfs voor de echte Alma-Tadema-kenners bevatte de tentoonstelling in 
Leeuwarden nieuws: recent dook een onbekend werk van zijn hand op 
met het portret van de etser Leopold Löwenstam. Alma-Tadema portret-
teerde Löwenstam 
terwijl deze bezig is 
met het reproduce-
ren van een van zijn 
schilderijen. Het is 
een bijzonder le-
vendig portret: de 
etser kijkt even op 
van zijn geconcen-
treerde arbeid, alsof 
de schilder alleen 
maar op het knopje 
van zijn fototoestel 
hoeft te drukken.
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p  Jonge meester
Tenminste € 350 per jaar.
Dit is een lidmaatschap 
voor 2 personen. Behalve 
de privileges die alle leden 
van de Vereniging 

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

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

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

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

voor het jaarlijkse Rembrandtdiner op een  
wisselende, spraakmakende locatie.
 

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

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

MAAK DEEL UIT VAN KUNST IN NEDERLAND

ANDERE VORMEN VAN SCHENKEN  

AAN DE VERENIGING REMBRANDT

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

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

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

Eenmalige gift
Wanneer u eenmalig of incidenteel een schen-
king wilt doen aan de Vereniging Rembrandt, 
mag u deze schenking op uw fiscale jaarinko-
men in mindering brengen. Daarbij geldt een 
plafond van 10% van het gezamenlijk inkomen. 
Op de website van de Vereniging kunt u een 
rekenvoorbeeld vinden. 

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

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

Contact
Voor meer informatie over schenken aan  
de Vereniging Rembrandt en de fiscale voor-
delen kunt u contact opnemen met Fusien 
Bijl de Vroe: bijl@verenigingrembrandt.nl. 
Zij is telefonisch te bereiken op nummer 
070-427 17 20.

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

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

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

kunt het totaalbedrag ook in één keer schenken. De privileges en de nettokosten, dankzij fiscale voor-

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



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

ONDERSTEUNDE MUSEA    

VRIJE TOEGANG TOT DE VASTE COLLECTIES VAN:

p AlkmAAr
Stedelijk Museum 

p Amerongen
Kasteel Amerongen 

p Amersfoort
Museum Flehite 

p Ammerzoden
Kasteel Ammersoyen 

p Amstelveen
Cobra Museum

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

p Apeldoorn
Paleis Het Loo 

p AppingedAm
Museum Stad Appingedam 

p Arnhem 
Gelders Archief
Museum Arnhem 

p Assen
Drents Museum 

p Asten
Klok & Peel Museum Asten

p BArneveld
Veluws Museum Nairac 

p Berg en dAl
Afrika Museum 

p Bergen op zoom
Het Markiezenhof 

p Beverwijk
Museum Kennemerland 

p BredA
Breda’s Museum 

p Brielle
Historisch Museum Den 
  Briel 

p delft
Museum Prinsenhof  
  Delft 

p deventer
Deventer Verhaal
Speelgoedmuseum 

p dordrecht
Dordrechts Museum 
Huis Van Gijn 

p eindhoven
Van Abbemuseum 

p enkhuizen
Zuiderzeemuseum 

p enschede
Rijksmuseum Twenthe 

p frAneker
 Museum Martena 

p gorinchem
Gorcums Museum 

p goudA
Museum Gouda 

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

p groningen
Groninger Museum 

p hAArlem
Frans Hals Museum 
Museum Haarlem 
Teylers Museum 

p hAArzuilens
Kasteel de Haar  

p hArlingen
Gemeentemuseum 
  Het Hannemahuis 

p hAttem
Voerman Museum 

p’s-heerenBerg 
Kasteel Huis Bergh

p heerenveen
Museum Belvédère

p heino/wijhe
Museum De Fundatie/
  Kasteel Het Nijenhuis

p helmond
Gemeentemuseum 
  Helmond

p ’s-hertogenBosch
Het Noordbrabants Museum
Stedelijk Museum 
  ’s-Hertogenbosch

p heusden A/d mAAs
Het Gouverneurshuis 

p hilversum
Museum Hilversum

p hoorn
Westfries Museum 

p kAtwijk
Katwijks Museum 

p lAren
Singer Laren

p leek
Museum Nienoord 

p leens
Borg Verhildersum

p leerdAm
Nationaal Glasmuseum 

p leeuwArden
Fries Museum 
Keramiekmuseum 
  Princessehof 

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

p loosdrecht
Kasteel-Museum Sypestyn 

p mAAstricht
Bonnefantenmuseum 

p mArken
Marker Museum 

p middelBurg
Zeeuws Museum 

p nijmegen
Museum Het Valkhof 

p otterlo
Kröller-Müller Museum
Nederlands Tegelmuseum 

p oud-zuilen
Slot Zuylen 

p purmerend
Purmerends Museum 

p ridderkerk
Huys ten Donck (alleen de 
  tuinen) 

p roermond 
Cuypershuis

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

p rozendAAl
Kasteel Rosendael

p de rijp
Museum In ‘t Houten Huis 

p rijswijk (zh)
Museum Rijswijk

p scheveningen
Museum Beelden aan Zee 

p schiedAm
Stedelijk Museum

p schoonhoven
Nederlands Zilvermuseum 

p sluis
Museum Het Belfort

p sneek
Fries Scheepvaart Museum 

p soest
Nationaal Militair Museum

p tiel
Flipje en Streekmuseum Tiel 

p tilBurg
TextielMuseum 

p uden
Museum voor Religieuze 
  Kunst 

p uithuizen
Menkemaborg

p utrecht
Centraal Museum  
Museum Catharijneconvent 

Museum Speelklok 

p vAAssen
Kasteel Cannenburch 

p vlissingen
Zeeuws maritiem 
  muZEEum 

p voorBurg
Museum Swaensteyn 

p voorschoten
Kasteel Duivenvoorde 

p weesp
Museum Weesp

p woerden
Stadsmuseum Woerden

p zAAndAm
Zaans Museum
Museum van het 
  Nederlandse Uurwerk 

p zAltBommel
Stadskasteel Zaltbommel 

p zierikzee
Stadhuismuseum 

p zutphen
 Museum Henriëtte Polak
Stedelijk Museum 

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

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

p AmsterdAm
Huis Marseille 
  (50% korting op entree)  

p Amstelveen
Museum Jan van der Togt 

p Bergen
Museum Kranenburgh 

p kAmpen
Stedelijk Museum Kampen 

p rotterdAm
Chabot Museum 
Nederlands Fotomuseum 

p tilBurg
Museum de Pont 

p venlo
Museum Bommel van Dam

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

VERENIGING 
REMBRANDT
ALS JE OM
KUNST GEEFT 
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Misschien herinnert u zich nog wanneer uw liefde 
voor kunst is geboren. Een museumbezoek dat 
indruk maakte, een kunstwerk dat u trof, iemand die 
op een inspirerende wijze over een schilderij of een 
beeldhouwwerk vertelde. Dat zijn ervaringen die je  
je (klein)kind ook graag gunt. Omdat elke generatie 
het verdient om te kunnen genieten van kunst.

Maak daarom uw (klein)kinderen lid van de 
Vereniging Rembrandt, om zo voor hen de drempel 
te verlagen en hen deelgenoot te maken van ons 
nationaal kunstbezit. Dankzij u kunnen zij een  
ervaring opdoen die hen zal vormen en de rest van 
hun leven zal bijblijven. 

U kunt gebruikmaken van de kaart voorin dit blad. 
Daarbij kunt u kiezen voor een lidmaatschap voor één 
jaar of voor een lidmaatschap tot het 35ste levensjaar 
van uw (klein)kinderen, in de overtuiging dat zij dan 
niet meer zonder de Vereniging Rembrandt willen en 
zelf hun lidmaatschap zullen voortzetten!

Geef uw (klein)kind een lidmaatschap  
van de vereniGinG rembrandt cadeau
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Wilt u 
uw liefde 
voor kunst 
doorgeven 
aan de 
volgende 
generatie?


