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Vereniging Rembrandt, als je om kunst geeft

Het verzamelen van fotografie
Els Barents
Sinds 1978 steunt de Vereniging Rembrandt 
aanwinsten op het gebied van de fotografie. 
Els Barents signaleert dat hier sprake is van 
een typisch Nederlandse verwevenheid van 
nationale, regionale en private partijen.
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Hilbert Lootsma
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gespeeld, volgens Hilbert Lootsma.
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goed in de collectie passen.
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Een schilderij boven de bank voelt goed. Bijdragen aan mooie kunstwerken voor onze nationale 

huiskamers – de Nederlandse musea – voelt dubbel zo goed. Als lid van de Vereniging Rembrandt 

zorgt u ervoor dat heel Nederland verrijkt wordt met waardevolle kunst. 

Musea kunnen namelijk kunstwerken kopen met 
bijdragen van de Vereniging Rembrandt. Dat kan een 
Jan Steen zijn, maar ook een moderne lichtinstallatie 
van Dan Flavin. Het bestuur van de Vereniging, een 
groep onafhankelijke experts uit de universitaire en 
museale wereld en particuliere kenners met een liefde 
voor kunst, bepaalt welke kunstwerken gesteund 
worden. Dit blijkt vaak andere fondsen te overtuigen 
ook bij te dragen aan een aankoop. 

Door de verhalen over kunst te blijven vertellen  
– in artikelen, op televisie of online – laten we het 
belang van kunst zien. Tot de verbeelding sprekende 
schilderijen, mooi gevormde sculpturen of intrigerende
video-installaties geven een samenleving tenslotte 
kleur en ziel. Dat je daar zelf aan mee kunt helpen, 
hebben kunstliefhebbers al ruim honderd jaar geleden 
ontdekt. Het collectieve mecenaat dat de Vereniging 

Rembrandt is, draagt al 130 jaar bij aan de rijke 
schakering van de openbare kunstcollectie. 

Er zijn vele redenen om de Vereniging Rembrandt te 
steunen. Maar één ding is zeker: met uw bijdrage 
wordt de Collectie Nederland verrijkt met topstukken 
die belangrijk zijn voor Nederland. 

VERENIGING 
REMBRANDT
ALS JE OM
KUNST GEEFT 

Hendrick Avercamp, Winterlandschap met ijsvermaak (ca. 1608), in 1897 aangekocht door het Rijksmuseum Amsterdam met steun van de Vereniging Rembrandt

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

VERENIGING 
REMBRANDT 



 

 
   

Het begon met de aankoop van een 
installatie die Jan Dibbets voor het 
Bonnefantenmuseum had gemaakt. 
Bonnefanten/Saenredam werd in 
1979 in het museum geëxposeerd. 
De aankoop van deze zes Panorama’s 
en één Perspectiefcorrectie, alle toen 
nog in zwart-wit uitgevoerd, blijkt al 
het jaar daarvoor beklonken te zijn. 
Een mooie opmaat voor de nog 
jonge collectie moderne kunst, die 
door de toenmalige conservator  
van het museum Alexander van 
Grevenstein was begonnen. Ook de 
tweede aankoop betrof het fotowerk 
van een kunstenaar. In 1984 werd 
een grote groep van zo’n 300 foto’s 
van de schilder George Hendrik 
Breitner aangekocht door het  
toenmalige Prentenkabinet van de 
Rijksuniversiteit van Leiden – nu  

onderdeel van de Bijzondere 
Collecties van de RUL – met steun 
van de Vereniging Rembrandt. 
Omdat de Vereniging Rembrandt 
‘slechts’ een deel van het aankoop-
bedrag voor haar rekening nam, 
hebben ook het Dr. Hendrik Muller’s 
Vaderlandsch Fonds, het Leidse 
Universiteitsfonds en de Stichting 
Vrienden van het Prentenkabinet 
hieraan bijgedragen.

Onder deze werken bevond zich 
een albumblad met zes foto’s en 
een belangrijke foto van Breitners 
model Geesje Kwak in kimono, beide 
items die in de verslaglegging van 
de Vereniging Rembrandt met name 
worden genoemd. De toenmalige 
conservator van deze oudste en bij-
zondere fotocollectie van Nederland, 
Ingeborg Leijerzapf, had er veel tijd 

Fotografie floreert in Nederland,  

het niveau is hoog en internationaal 

is er een consistente vraag naar het 

werk van Nederlandse fotografen  

– meer dan ooit het geval was.  

Voor de Vereniging Rembrandt  

was dit voldoende reden om al 

vroeg deze ontwikkeling te willen 

steunen. Toen in de jaren zeventig 

van de vorige eeuw de museale 

infrastructuur voor fotografie in 

Nederland stap voor stap uit de  

verf kwam, was het voor iedereen 

duidelijk dat de Collectie Nederland 

op dat punt vele manco’s vertoonde. 

De Vereniging Rembrandt was een 

van de partijen die daarbij een 

helpende hand toestak en grotere 

en duurdere aankopen mogelijk 

maakte. Achteraf bezien was het 

wellicht niet eens het budget dat 

hiermee was gemoeid, maar de 

morele steun waarmee het belang 

van deze nog jonge kunstvorm 

onderstreept werd. 

Het verzamelen van fotografie
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ELS BARENTS

Over de typisch Nederlandse 

verwevenheid van nationale, 

regionale en private partijen

Bonnefanten/Saenredam

Jan Dibbets

1978. Zwartwit foto, 85 x 85 cm

BONNEFANTENMUSEUM MAASTRICHT

©
 Jan D

ibbets (1978), Bonnefantenm
useum

. Foto: Peter C
ox.



en energie ingestoken om de aan-
koop van deze belangrijke groep 
originele afdrukken – de grootste 
verzameling van Breitners foto’s die 
ooit op de markt was gekomen – te 
motiveren, om deze vanuit het privé-
bezit aan de openbare collectie toe 
te kunnen voegen. Als daarbij in 
ogenschouw wordt genomen dat 
het jaarlijkse aankoopbudget voor 
deze Leidse fotocollectie van inter-
nationale faam zo rond de 2.000 à 
3.000 gulden lag, getuigt het van 
karakter en groot doorzettingsver-
mogen om desondanks het belang 
van de collectie als graadmeter te 
nemen en niet de maatvoering van 
een al te bescheiden aankoopbudget 

te volgen. Ook al duurde het vervol-
gens acht jaar voordat er weer een 
aanvraag lag, de toon was gezet en 
sindsdien is de frequentie van aan-
vragen fotografie bij de Vereniging 
Rembrandt – hoe bescheiden ook – 
alleen maar toegenomen. 

Een korte terugblik op de reeks 
door de Vereniging Rembrandt ge-
steunde aankopen fotografie laat 
zien dat de Vereniging de flexibiliteit 
van geest heeft gehad om na de 
Breitner-aankoop, die evenals die 
van het werk van Jan Dibbets een 
directe relatie met de schilderkunst 
had, in 2004 en 2007 ook bereid 
was om het typische fotowerk met 
een documentair karakter mede 

voor haar rekening te nemen. Het 
betreft de dummy’s die Ata Kando 
in 1955/57 met originele foto’s had 
samengesteld als model voor de pu-
blicaties waarmee zij haar naam en 
faam als fotograaf heeft gevestigd: 
Madeleine la fée des bois en Droom 
in het woud, beide verworven door 
het toenmalige Prentenkabinet van 
de Rijksuniversiteit Leiden. Drie jaar 
later verwierf het Rijksprentenkabinet 
(Rijksmuseum) een soortgelijke 
reeks originelen van Sanne Sannes 
Dagboek van een erotomaan en 
andere series uit 1960/67. Gezien 
de grote verschillen in aard en om-
vang tussen de aanvragende musea, 
variërend van het Amsterdamse 
Rijksmuseum tot het Stedelijk 
Museum van Zutphen, kan hier ook 
worden gezegd dat de Vereniging 
haar financiële commitment niet 
alleen op een heel zorgvuldige ma-
nier, maar ook zeer objectief heeft 
afgewogen. Hieronder volgen enkele 
voorbeelden van de grote variëteit 
aan aankopen op het gebied van de 
fotografie waaraan zij bereid was 
haar medewerking te verlenen. 

Vorig jaar verwierf het Stedelijk 
Museum in Zutphen een album met 
de oudste fotoafdruk van Nederland, 
gemaakt op 25 november 1839 (zie 
hierover pp. 34-37). Het betreft 
geen foto in de betekenis van nu, 
maar een reproductie van een prent 
en een ongedateerd fotogram van 
een stukje kant. ‘Lichttekeningen’ 
noemde de auteur, de plaatselijke 
apotheker Willem Hallegraaf, ze 
zelf. Dit werk bewijst hoe snel de 
bekendmaking van het fotografisch 
procedé door professor François 
Arago – wiskundige, natuurkundige, 
sterrenkundige en politicus – op 
19 augustus 1839, op het Institut 
de France in Parijs, andere weten-
schappers en liefhebbers ook ver 
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Eerder had de Vereniging 

Rembrandt steun verleend 

aan de aankoop van 

twee schilderijen van 

Breitner: voor het Haags 

Gemeentemuseum in 

1963 Militairen in de 

duinen (ca. 1880), en 

voor Teylers Museum in 

1969 Twee dienstboden 

op een Amsterdamse 

brug bij avond (ca. 

1890-95). Hoewel deze 

medegefinancierde werken 

een precies gedefinieerde 

positie binnen bestaande 

collecties hebben – zoals 

een handschoen zich om 

een hand sluit – tekent 

zich op een ander niveau 

ook tussen de door de 

Vereniging Rembrandt 

gesteunde aankopen van 

een kunstenaar een  

aardige diversiteit af.

Geesje Kwak in 

Japanse kimono 

George Hendrik Breitner

Ca. 1890-1910.  

Daglichtgelatinezilverdruk, 

16,8 x 12 cm

PRENTENKABINET LEIDEN



buiten de Europese hoofdsteden tot 
experimenteren bracht. Verrassend 
snel, zelfs in een tijd ver voor de 
uitvinding van de gloeilamp en de 
telefoon, toen er net kleine stukjes 
treinverbinding in Europa werden 
gerealiseerd. De kwalificatie ‘oud-
ste foto’ heeft van nature nieuws-
waarde. Om dit begrip ook vanuit 
de optiek van een fotohistoricus 
enigszins te plaatsen zou je kun-
nen zeggen dat het medium zich in 
Nederland wel al vlak na de bekend-
making heeft aangediend, maar dat 
de volle impact en energie die een 
foto kan hebben er nog niet mee 
werd aangetoond. Dat gebeurde pas 
na 1840. 

Nog twee aardige voorbeelden 
van aankoopvoorstellen van 19de-
eeuwse en vroeg 20ste-eeuwse 
fotografie zijn de aanvraag voor 
een in Amsterdam gemaakte foto, 
een albuminedruk van een was-
papieren negatief, van de Britse 
fotograaf Benjamin Brecknell 
Turner, getiteld Gezicht op de 
Westerhal, Westermarkt (1857), 
ingediend door het Stadsarchief van 
Amsterdam in 1992, en een foto 
van Laszló Moholy-Nagy, Gezicht 
vanaf de ‘Pont Transbordeur’, 
Marseille (1929), ingediend door 
het Rijksprentenkabinet in 2010. Het 
schitterende, duizelingwekkende 
perspectief dat Moholy-Nagy vast-

Foto uit dummy 'Dagboek 

van een erotomaan'

Sanne Sannes

Ca. 1966 

RIJKSPRENTENKABINET 

AMSTERDAM

Nieuwe fotomusea  

hebben de dynamiek in

het veld zeer bevorderd

Sinds 2002 telt Nederland vier 
fotografiemusea, elk met een andere 
doelstelling, organisatie en financiële 
grondslag. 

Na de oprichting van het NFA in 1989  
(in 2003 omgedoopt tot Nederlands Foto-
museum, NFM), ontstonden Huis Marseille 
in 1999 en het GEM-Fotomuseum en Foam 
(Fotomuseum Amsterdam) beide in 2002.  
Aan het NFM ligt een rijksfinanciering ten 
grondslag, het GEM is een initiatief van het 
Gemeentemuseum Den Haag, Foam heeft een 
stedelijke grondslag en Huis Marseille wordt 
privaat gefinancierd. Je zou kunnen zeggen 
dat, hoewel uit nood geboren, er dankzij de 
krachtenbundeling van verschillende partijen 
in relatief korte tijd een zeer gevarieerde struc-
tuur voor de fotografie tot stand is gekomen. 
Hieraan hebben niet alleen hogere en lagere 
overheden bijgedragen, in belangrijke mate 
hebben naast verschillende commerciële  
partijen ook diverse particuliere initiatieven 
deze gevarieerde structuur mogelijk gemaakt. 
Voorbeelden zijn het Wertheimer legaat, het 
Maria Austria Archief en Huis Marseille.
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legde vanaf de Pont Transbordeur, 
de inmiddels afgebroken, ijzeren 
hefbrug die het stadsprofiel van 
Marseille jarenlang heeft gemar-
keerd, laat zich ook lezen als een 
aan de schilderkunst te relateren 
abstractie. Een mooie symbiose van 
document en beeld ineen. De opna-
mes die Brecknell Turner in 1857 van 
Amsterdam heeft gemaakt werden 
eerder in Londen geveild voordat ze 
in 1992 door Robert Hershkowitz, 
verzamelaar en galeriehouder van 
19de-eeuwse fotografie in Londen, 
aan het Stadsarchief werden aange-
boden. Daaruit valt te concluderen 
dat in Groot-Brittannië vooral het 
Engelse werk van Brecknell Turner 



die er voor fotografie worden vrij-
gemaakt. Particulieren, overheden 
en musea hebben zo tot nu toe 
samen, als een zeer bijzondere en 
functionele drie-eenheid, veel moois 
bijeengebracht. Fotocollecties die 
het alleszins verdienen om ook in de 
toekomst met grote zorgvuldigheid 
beheerd en uitgebouwd te worden. 

Het domein van de fotografie is 
complex en de ratio ervan is soms 
moeilijk te doorgronden. Een van de 
meest verwarrende momenten voor 
geïnteresseerden en verzamelaars 
van fotografie is als langzaam maar 
zeker duidelijk wordt hoe groot de 
verschillen in prijs voor de diverse 
soorten foto’s kunnen zijn. De prijs 

wordt gewaardeerd, zoals ook in an-
dere landen de aandacht met name 
naar werk van nationaal belang uit-
gaat. Als er om wat voor reden dan 
ook eens iets verkocht moet worden, 
zijn het meestal de zogenaamde 
buitenbeentjes die het eerst weg-
gaan. In dit geval was dat een zeer 
gunstige omstandigheid voor het 
Amsterdamse Stadsarchief, dat maar 
zelden kan beschikken over zulke 
bijzonder vroege stadsopnames van 
buitenlandse fotografen. 

In beide hierboven omschreven 
situaties gaat het om historische aan-
kopen van vóór de periode dat er in 
Nederland met enige consistentie niet 
alleen door particulieren, maar ook 

institutioneel fotografie werd verza-
meld. Aan verreweg de meeste muse-
ale fotocollecties ligt steeds dezelfde 
opbouw ten grondslag: de basis werd 
gelegd middels één of meer particu-
liere verzamelingen, soms de schen-
king van enkele werken. Voorbeelden 
daarvan zijn de collecties Hartkamp 
en Diepraam die in Amsterdam met 
veler steun respectievelijk aan het 
Rijksmuseum, het Van Gogh Museum 
en aan het Stedelijk Museum ten deel 
vielen. Het museum bouwt dergelijke 
clusters mettertijd verder uit – door 
ze hetzij te actualiseren, hetzij enkele 
ontbrekende schakels toe te voegen, 
of beide – met behulp van de jaar-
lijkse, relatief bescheiden budgetten 
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Gezicht op de Westerhal, 

Westermarkt 

Benjamin Brecknell Turner 

1857. Albuminedruk, 27,3 x 

28,8 cm

STADSARCHIEF AMSTERDAM
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kunsthandel, en zich mede daardoor 
ook tot die prijsstelling lijkt te ver-
houden. Al kan deze bijzonderheid 
dat grote verschil in prijs ook niet 
verklaren. Evenmin kan de notie 
‘kunst – geen kunst’ dat, ook dit  
onderscheid is té eendimensionaal om 
de verschillen afdoende te kunnen 
overbruggen. Het is bovendien zeker 
niet zo dat documentaire fotografie 
zich niet in het domein van de kunsten 
zou kunnen bewegen, of andersom. 
Met name westerse fotocollecties 
laten het tegendeel van deze aan-
name zien: wat voor de leek wel of 
geen kunst zou lijken wordt gewoon 
naast elkaar getoond en verzameld. 
Niet de imaginaire scheidslijn die er 

voor een werk van Jeff Wall, zoals 
het zwart-witte Cold Storage uit 
2007 dat een jaar later met steun 
van de Titus Cirkel voor en door het 
Kröller-Müller Museum werd verwor-
ven, staat nauwelijks in verhouding 
tot een reeks originele foto’s van  
bijvoorbeeld Ed van der Elskens Een 
liefdesgeschiedenis op St Germain 
des Prés. Hoe dat komt? Het docu-
mentaire werk heeft doorgaans een 
veel hogere of zelfs onbeperkte  
oplage en kan mede daardoor  
beduidend goedkoper zijn, terwijl de 
fotografie die aansluit bij het in de 
beeldende kunsten gehanteerde  
idioom een kunstmatig gecreëerde 
schaarste kent die eigen is aan de 

De oudste fotocollecties in
Nederland: basis voor alle 
nieuwe ontwikkelingen

Het is een ‘sine qua non’. Met de befaamde 
fotocollectie van de Rijksuniversiteit 
Leiden, de musea met een fotocollectie  
– waarvan het Stedelijk Museum in 1972  
en het Rijksmuseum in 1996 de voorlopers 
waren – en de stads- en rijksarchieven  
die eveneens sinds het eind vorige eeuw 
hun positie in de fotografie substantieel  
activeerden, ligt er een geografisch brede 
en museaal gediversifieerde infrastructuur. 

Wanneer bij dat plaatje ook de nieuwe 
fotomusea worden betrokken, evenals de  
door desbetreffende steden gesteunde 
fotofestivals in Groningen, Naarden en 
Breda, beschikken we nu over een mooie, 
programmatische diversiteit waaraan 
verschillende visies op fotografie – in zijn 
aard een massamedium – ten grondslag 
liggen. Het aardige van deze situatie is dat 
deze instituties (klein of groot) elkaar in  
de eerste plaats blijken aan te vullen en 
elkaar onderling scherper profileren. 
 
Ook de vier fotomusea hebben inmiddels 
een internationale reputatie opgebouwd  
– gezien de internationale oriëntatie van het 
medium is dat een voorwaarde. Ondanks 
het vele bloed dat er nu in de cultuur vloeit 
door rücksichtslose bezuinigingen is dit 
misschien een positief voorbeeld. De relatief 
lage overheadkosten van kleine, wendbare 
instituties maken het mogelijk om met dito 
bescheiden budgetten een opvallende, 
levendige dynamiek te genereren, die 
kwalitatief van hoog niveau is. Ook het 
publiek heeft zich bepaald niet onbetuigd 
gelaten. Fotomusea in Nederland kunnen 
rekenen op een grote kring trouwe 
bezoekers. Voorwaarde is wel een goede 
samenwerking tussen hogere en lagere 
overheden, bedrijven en particulieren.

Gezicht vanaf de 

Pont Transbordeur, 

Marseille

László Moholy-Nagy

1929. Ontwikkel-

gelatinezilverdruk,  

39,1 x 27,8 cm

RIJKSPRENTENKABINET 

AMSTERDAM
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Frankfurt

Andreas Gursky

2007. Chromogenic colour print achter 

plexiglas, 238 x 506 cm

STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM

In 2009 werden twee werken van Andreas 

Gursky tegelijkertijd aangekocht met steun van 

de Titus Cirkel, die in 2006 werd opgericht om 

jongere, in kunst geïnteresseerde leden van de 

Vereniging Rembrandt meer bij het openbaar 

kunstbezit te betrekken. De prijzen voor een foto 

van Gursky vallen in het hoogste segment. Dit 

wordt deels door de uitzonderlijke kwaliteit en 

monumentaliteit van het werk verklaard. Zeker 

ook heeft de kunstenaar er profijt van gehad dat 

hij met Candida Höfer, Thomas Ruff, Jörg Sasse 

en Thomas Struth tot de zogenaamde Becher 

Schüler behoorde. Dit zijn leerlingen van Bernd 

Becher, die in de jaren zeventig van de vorige 

eeuw aantrad als (eerste) professor fotografie 

aan de Kunstakademie Düsseldorf, een positie 

die Gursky nu bekleedt. Bernd en Hilla Becher 

waren hun carrière begonnen als fotografen van 

het industrieel erfgoed, oude mijnen, watertorens 

en dergelijke, die op de nominatie stonden om 

afgebroken te worden. Hun gestructureerde, 

seriematige en objectiverende manier van 

werken maakte dat zij als conceptueel werkende 

kunstenaars werden gezien. Het grote verschil 

in positie en prijsstelling tussen kunstfotografie 

en documentaire fotografie wordt met iedere 

nieuwe generatie fotografen/kunstenaars steeds 

verder geslecht.

tussen kunst en haar tegendeel zou 
bestaan brengt uitkomst. We gaan  
te zijner tijd zien of de hoge prijzen 
voor Gursky, Wall en anderen op den 
duur gehandhaafd zullen blijven.  
Wel is het zo dat zij de marktwaarde 
van goede fotografie sterk omhoog 
hebben getrokken. 

En voor de beginnende verzame-
laar? Voor hem of haar gaat het 
erom verschillende factoren in de  
besluitvorming te betrekken: de foto 
moet een visuele kracht en energie 
uitstralen, het beeld moet ook een 
zekere frisheid hebben waarin het 
zich binnen het genre onderscheidt, 
en het moet tegelijkertijd iets zeggen 
over de eigenheid en de signatuur 
van de maker. Misschien wel het  
lastigste is om als geïnteresseerde 
leek wegwijs te worden in de wirwar 
van proposities van met name galeries 
en veilinghuizen. Waar het erom gaat 
een inschatting te maken van de ge-
loofwaardigheid (duurzaamheid) van 
het beeld dat zich – als het goed is – 
evenredig zou moeten uitdrukken in 
de prijsstelling ervan. Ook in de  
fotografie is de markt bijzonder  

grillig. Je kunt er een zekere intuïtie 
voor ontwikkelen. Maar pas achteraf 
wordt duidelijk of er destijds mis-
schien toch niet te veel of te weinig 
voor een aankoop is neergelegd.

Als eerste fotografie-adviseur van 
de Vereniging Rembrandt ben ik in 
de gelukkige positie te kunnen zien 
dat er nu jaarlijks wel een of twee 
aanvragen worden gedaan; goed be-
argumenteerde aankoopvoorstellen 
die alle kans hebben om gehono-
reerd te wordens

Els Barents is directeur Huis Marseille 

Museum voor Fotografie Amsterdam
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Na een kleine week werd de wacht ont-
bonden. Zij was geslaagd in haar taak.  
In tegenstelling tot vrijwel de hele rest van 
het interieur van de Sint-Jan bleef de kapel 
van de Onze-Lieve-Vrouwebroederschap 
na de eerste golf van de Beeldenstorm in 
Den Bosch volledig intact. In de tijd dat 
de kapel werd bewaakt, werd ‘omme alle 
commotie te verhueden’ het altaarstuk 
samen met enkele andere kostbaarheden 
nog wel verwijderd en naar het broeder-
schapshuis gebracht.1 Uiterlijk 1568 werd 
het werk teruggeplaatst in de kapel. Daar 
bleef het waarschijnlijk totdat de Sint-Jan 
in 1629 in protestantse handen kwam. 
Toen ging het weer naar het broeder-
schapshuis, waarvan het deze keer echter 
niet zou terugkeren.

Het besluit van de rentmeester van de 
Onze-Lieve-Vrouwebroederschap om 
zijn kapel te laten bewaken was zeker niet 
overdreven. Het ging er in die dagen ruig 

aan toe. In Gent, waar de Beeldenstorm 
op dezelfde dag was losgebarsten, ge-
droegen de beeldenstormers zich, in de 
woorden van de geschiedschrijver Marcus 
van Vaernewijck, ‘gelijck hongherigghe 
lieden die een wijngaard aflesen’.2 In Den 
Bosch, maar ook elders in de Nederlanden, 
lijken de beeldenstormers zich niet anders 
te hebben gedragen. Over het algemeen 
probeerden ze zoveel mogelijk materiële 
getuigenissen van het katholieke geloof 
te verwijderen, daarbij gedreven door de 
overtuiging dat dit geloof was vervallen 
in overmaat en afgoderij en hiervan 
moest worden ‘gezuiverd’.

Niet bij alle beeldenstormers was religi-
euze overtuiging echter de voornaamste 
drijfveer. Tussen hen zaten ook mensen 
die het vooral lijkt te zijn gegaan om een 
goedbetaalde klus. Veel van de vandalen 
waren ingehuurde krachten en hun loon 
was zeker niet slecht. Toen in Den Bosch 

iemand vijf stuivers werd aangeboden om 
te helpen kostbaarheden uit de bedreigde 
katholieke instellingen in veiligheid te 
brengen, sloeg hij dit aanbod af, omdat 
naar zijn zeggen deelname aan het beel-
denstormen beter verdiende. En ook al 
werd het door de leiders van de iconoclas-
tische operaties vaak expliciet verboden 
kostbaarheden mee te nemen uit de te 
‘zuiveren’ gebouwen, er werd tijdens de 
Beeldenstorm net als bij andere revoluties 
behoorlijk veel geplunderd. Zo werden in 
het dominicanenklooster in Den Bosch 
spijkervaste delen van het interieur gede-
monteerd en meegenomen. De zoldering 
van de bibliotheek kon de procurator van 
dat klooster alleen redden door diep in de 
buidel te tasten. De beeldenstormer die 
hij moest afkopen luisterde naar de mooie 
bijnaam ‘Smeerboel’. Als we afgaan op 
het ooggetuigenverslag van de linnen-
koopman Joest Pinappel waren er in Den 
Bosch al bij het begin van de Beeldenstorm 
plunderaars actief. Toen hij op de eerste 
avond van de Bossche Beeldenstorm de 
Sint-Jan inging om een schilderij in veilig-
heid te brengen, daarbij geassisteerd door 
leden van de schutterij, zag hij opvallend 
veel mensen die zich niet bezighielden 
met de beelden, maar die probeerden de 
kisten met geld en andere kostbaarheden 
open te krijgen.3

Het schilderij dat Joest Pinappel voor 
vernieling wilde behoeden was een me-
morietafel van zijn ouders. Memorietafels 
zijn religieuze schilderijen of beelden  
gemaakt ter nagedachtenis van overleden 
personen. In eigentijdse bronnen komen 
ze vaak voor tussen de objecten die voor 
de Beeldenstorm werden behoed. Van  
de werken in de categorie beelden en 
schilderijen maakten ze misschien wel  
de meeste kans om te worden gered.4 

Waarom dat zo was, laat zich niet moeilijk 
raden. De mensen die ze uit de handen 
van de beeldenstormers probeerden te 
houden, waren vrijwel altijd familieleden 
van de overledenen voor wier zielenheil 

 Tweemaal gered
een Van Wesel voor het Rijksmuseum

Dominicus Beyens nam geen halve maatregelen. 

Toen de rentmeester van de Bossche Onze-Lieve-

Vrouwebroederschap op 22 augustus 1566 te horen 

kreeg dat de Sint-Jan waarschijnlijk zou worden 

bestormd, huurde hij zes soldaten in om de kapel 

van zijn broederschap in deze kerk te bewaken. 

Die kapel was rijk aangekleed, met als hoogtepunt 

het gebeeldhouwde Maria-altaar van Adriaen van 

Wesel waarvan de zijluiken waren beschilderd door 

niemand minder dan Jheronimus Bosch. Met een 

hoogte van zo’n twee meter en een breedte van 

waarschijnlijk meer dan vijf meter was het werk te 

groot en te zwaar om op tijd in veiligheid te brengen.

HILBERT LOOTSMA Knielende Maria  

(fragment van het Maria-altaar van de  

Onze-Lieve-Vrouwebroederschap in Den Bosch)

Adriaen van Wesel

1477. Eikenhout, H 38,6, B 17, D 17,5 cm 

RIJKSMUSEUM AMSTERDAM
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op deze werken werd opgeroepen tot 
gebed. Van hen waren op de memorie-
tafels ook haast altijd portretten te zien. 
Die hadden voor de nabestaanden naast 
sentimentele waarde ook een groot prak-
tisch nut. Deze portretten bewezen dat 
ze tot een belangrijk geslacht behoorden, 
wat in de 16de eeuw voor iemands  
maatschappelijke positie van nog meer 
belang was dan vandaag de dag. 

Het zal echter lang niet alleen vanwege 
de portretten zijn geweest dat memorie-
tafels zo vaak voor vernieling werden  
behoed. Onder dit soort werken bevon-
den zich ook enkele van de mooiste  
schilderijen en beelden van vóór de 
Beeldenstorm. Kunstliefde zal dan ook 
meer dan eens een rol hebben gespeeld 
bij hun redding. In het bekende Schilder-
boeck (1604) van Karel van Mander, die 
de Beeldenstorm nog zelf had meege-
maakt, valt op verschillende plekken te 
lezen over schilderijen die van de beel-
denstormers waren gered vanwege hun 
hoge artistieke waarde. Dat was volgens 
Van Mander bijvoorbeeld het geval bij  
de Bewening van Quinten Massijs in de 
kathedraal van Antwerpen: ‘Dit stuck om 

zijn uytnementheyt [cursivering HL]  
is den rasende Menschen in de beeldt- 
storminghe ontscholen, en uyt hun  
vernielende handen altijt bewaert  
gheweest’.5 Het verhaal van Van Mander 
kan heel goed kloppen, want het schilderij, 
zo weten we, werd rond het midden van 
de 16de eeuw zeer bewonderd. Het werd 
zelfs, als enige van de ongeveer 60 altaar-
stukken die zich toen in de Antwerpse 
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal bevonden, 
genoemd door Lodovico Guicciardini in 
diens beschrijving van de Nederlanden, 
die vlak voor de Beeldenstorm was ge-
schreven.6 

Massijs’ Bewening was zeker niet het 
enige bekende werk dat van de beelden-
stormers werd gered. Het valt bepaald  
op dat de meeste van de kerkelijke  
schilderijen die rond het midden van de 
16de eeuw werden bejubeld en op het 
pad van de Beeldenstorm lagen, de ver-
nielingen hebben overleefd. Hieronder 
bevond zich de volledige top drie. De 
derde plek werd bezet door een schilderij 
van Jan van Eyck dat zich in Ieper bevond, 
de zogeheten Maelbeke-Madonna.  
Het werd door zowel de al genoemde 

Van Vaernewijck als door Guicciardini  
bewonderd, en Van Mander noemde  
het schilderij later ‘meer Hemelsch als 
Menschlijck’.7 Op de tweede plaats be-
vond zich het reusachtige altaarstuk van 
Jan Gossaert in Middelburg, dat in een 
kroniek van Zeeland uit 1551 het mooiste 
kunstwerk in het gehele christenrijk 
wordt genoemd en waar de Duitse  
kunstenaar Albrecht Dürer waarschijnlijk 
speciaal voor naar Middelburg ging toen 
hij door de Nederlanden reisde.8

Hoewel de Maelbeke-Madonna en 
Gossaerts altaarstuk in Middelburg de 
Beeldenstorm dus hebben overleefd, zijn 
ze helaas niet aan ons overgeleverd. De 
Gossaert ging bij een brand in 1568 in 
vlammen op en van de Van Eyck zijn we 
het spoor aan het einde van de 18de 
eeuw kwijtgeraakt. Het beroemdste  
schilderij in de Nederlanden vóór de 
Beeldenstorm heeft de tijd gelukkig wel 
doorstaan. Het gaat hier om het Lam Gods 
van Jan van Eyck en zijn broer Hubert, 
een schilderij waarvoor in de 16de eeuw 
al superlatieven tekortschoten om de 
schoonheid ervan te beschrijven. 
Verschillende buitenlanders hebben het 
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werk de hemel in geprezen, waaronder 
Guicciardini, die ook nog schrijft dat  
koning Filips II dit altaarstuk zo mooi 
vond dat hij het niet aandurfde het mee 
te nemen naar Spanje.9 Lucas de Heere, 
de leidende kunstenaar in Gent rond het 
midden van de 16de eeuw, had in het 
jaar voor de Beeldenstorm zelfs nog een 
lofdicht op het schilderij geschreven. 
Daarin wordt het gerekend tot de beste 
kunst die ooit is voortgebracht.10 Het zal 

de unieke en veelgeroemde schoonheid 
van dit werk zijn geweest waarom het  
tijdens de Beeldenstorm in Gent als een 
van de eerste stedelijke kunstschatten in 
veiligheid werd gebracht.11 

Of de rentmeester van de Onze-Lieve-
Vrouwebroederschap in Den Bosch om 
dezelfde reden zoveel moeite deed om 
het Maria-altaar te redden, is onbekend. 
Maar het was in ieder geval wel degelijk 
kunstliefde die ervoor zorgde dat enkele 

delen van dit altaarstuk later in het 
Nederlands openbaar kunstbezit terecht-
kwamen. Rond 1900 kocht Adriaan Pit, 
de toenmalige directeur van het 
Nederlandsch Museum voor Geschiedenis 
en Kunst, dat later opging in het  
Rijksmuseum, vier van de overgebleven  
fragmenten van dit belangrijke werk, dat 
kennelijk in het broederschapshuis in  
verkoopbare delen was gesplitst. Wat Pit 
toen precies in handen had, wist hij niet 
goed. Hij kocht de fragmenten vanwege 
hun onmiskenbaar hoge artistieke kwali-
teit. En zoals zo vaak bij Pits museumaan-
kopen in deze periode was de Vereniging 
Rembrandt erbij om hem een handje te 
helpen. Zij steunde de verwerving van de 
figuur van Maria, een van de mooiste 
laatmiddeleeuwse sculpturen uit de 
Noordelijke Nederlanden en binnenkort 
na jaren weer voor iedereen te zien in  
het heropende Rijksmuseum.12 

s

Hilbert Lootsma is docent en onderzoeker 

kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht  

en doet binnen het kader van het Vereniging 

Rembrandt-fellowship onderzoek naar de 

Beeldenstorm en het begin van de zorg voor  

het artistiek erfgoed in Nederland. 
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z.p.; A. Dürer, Tagebuch der 
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Gossaerts altaarstuk in Middel-
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zijn gered, zie mijn bijdrage aan 
het voorjaarsnummer van het 
Bulletin van de Vereniging  
Rembrandt uit 2010, pp. 10-12.

12. Voor het verslag van de veiling 
waarop dit en een ander  
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De Bewening

Quinten Massijs

1511. Olieverf op  

paneel, 260 x 503 cm

KONINKLIJK MUSEUM 

VOOR SCHONE 

KUNSTEN ANTWERPEN

p
Het Lam Gods

Hubert en Jan van Eyck

1432. Olieverf op  

paneel, 340 x 440 cm

SINT-BAAFSKATHEDRAAL 

GENT
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PROF. DR. H.W. VAN OS

OGENBLIK

Het prikte achter mijn ogen
Voor mijn reisgenoten

Samen met vrienden sta ik oog in oog 
met het zelfportret van Dürer. Verbijsterd 
zijn we door de allure van de meest ver-
eerde kunstenaar van Duitsland. De ene 
vriend ziet vooral de straffe symmetrie 
en frontaliteit van dit portret, de ander 
is gefascineerd door de doordringend 
starende ogen en zegt: ‘dit schilderij 
gaat over zien’. Weer een ander leest de 
Latijnse inscriptie – ‘Ik Albrecht Dürer van 
Neurenberg schilderde mijzelf met mijn 
eigen kleuren in mijn 28ste levensjaar’ 
– en vraagt: ‘Is dit nu de kunstenaar die 
zich presenteert als een tweede schep-
per?’ Iedereen ziet iets anders. Allemaal 
zijn we verbluft door het lef om jezelf 
als Christus voor te stellen. We weten 
dat kunstenaars van de renaissance niet 
zelden een nieuw zelfbewustzijn aan de 
dag legden. Maar dit gaat toch wat al te 
ver. Blasfemie, heiligschennis, superego, 
het komt allemaal voor in onze discussies. 
Uiteindelijk zijn we eensgezind onder de 

indruk van de kracht der verbeelding, 
waarmee hier iemand van zichzelf een 
‘holy image’ heeft gemaakt.
Op naar het volgende schilderij. Ik draai 
me om en daar in de verte zie ik nog een 
portret. Het is in dezelfde tijd gemaakt 
als waarin Dürers schilderij ontstond. 
Een groter contrast met Dürers zelfpor-
tret is niet mogelijk. De schilder was een 
Venetiaan. Of hij Giorgione, Titiaan of 
Palma Vecchio heette, daarover hebben 
kenners al meer dan een eeuw lang ruzie 
gemaakt. Maar dat houdt mij nu even 
niet bezig. Hier is iemand geportretteerd 
die helemaal niet in beeld wil komen. Hij 
draait zich van de schilder en de beschou-
wer af en kijkt alleen nog even schuw 
achterom. Ik ken het schilderij al langer 
dan een halve eeuw, maar door de ver-
gelijking met Dürers zelfportret zie ik het 
pas echt. Dürer wil de beschouwer impo-
neren, maar deze voornaam geklede jon-
geman laat weten, dat hij absoluut niet in 
kijkers is geïnteresseerd. In de kunsthisto-
rische literatuur is wel eens verondersteld  

dat het hier een zelfportret van Palma 
Vecchio betreft. Een zelfportret, dat zou 
pas echt ongelofelijk zijn. Een recent boek 
over zelfportretten heet A Face to the 
World. Dit is echter ‘a face away from  
the world’. Heb je ooit zoiets gezien?
Het is een merkwaardige coïncidentie, dat 
Dürer een jaar of tien voordat dit schilderij 
moet zijn geschilderd, in Venetië was en 
daar genoot van het kunstenaarsleven. 
Hij zag hoe een schilder als Bellini in zijn 
eigen stad als een vorst werd vereerd. Hij 
schrijft: ‘Hier ben ik een heer van stand, 
thuis niet meer dan een parasiet’. Maar 
de Venetiaanse heer van stand van dit 
schilderij heeft het allemaal wel gezien. 
‘Laat mij maar’, zeggen zijn houding en 
zijn oogopslag. ‘Ik hoef niet zo nodig in 
beeld’. Dat je ook die emotie zichtbaar 
kunt maken! Ik voel traanvocht prikken 
achter de ogen en ga maar gauw over tot 
een serieuze bespreking van een schilderij 
van Lorenzo Lotto, dat naast het portret 
hangt van de man die niet vereeuwigd 
wilde worden s

James Elkins is de eerste kunsthistoricus die 

emoties van hedendaagse beschouwers van 

oude en moderne kunst tot thema van onder- 

zoek heeft verheven. Hij begon met zich af te 

vragen waarom mensen niet of nooit huilen 

bij het zien van schilderijen, maar wel bij het 

horen van muziek. Daarover heeft hij veel 

wetenswaardigs te zeggen dat van groot 

belang kan zijn, met name voor museum-

educatoren. Met één mogelijkheid van kijken 

naar kunst heeft hij echter geen rekening 

gehouden: dat je niet alleen ontroerd raakt 

door de ervaring van één enkel kunstwerk, 

maar door de vergelijking van twee schilde-

rijen. Je ziet het ene na het andere en dat is 

wat emotioneert. Zo’n seriële ervaring van 

kunst is mij de afgelopen herfst overkomen  

in de Alte Pinakothek in München.

Portret van een jonge man

Venetiaanse kunstenaar

ca. 1500. Olieverf op paneel, 69,4 x 53,5 cm

ALTE PINAKOTHEK MÜNCHEN

Zelfportret

Albrecht Dürer

1500. Olieverf op paneel, 67,1 x 48,9 cm

ALTE PINAKOTHEK MÜNCHEN
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Bij de column
van Henk van Os

Als de kopij van Henk van Os 
binnenkomt, laat ik alles waar 
ik mee bezig ben even liggen 
om direct zijn column te lezen. 
En elke keer realiseer ik me 
daarna weer waarom kunst in 
de meest uiteenlopende vormen 
en op zo veel verschillende  
manieren een meerwaarde  
betekent in het bestaan.

De column van dit Bulletin, 
waarin Henk wijst op het  
contrast tussen twee heel ver-
schillende portretten, deed me 
denken aan de veelkleurigheid 
van onze leden. En aan hoe  
belangrijk het is te benadrukken 
dat het alle leden samen zijn 
die bijdragen aan de doelstel-
ling van de Vereniging. Van 
jongeren die met een inbreng 
van 25 euro per jaar aangeven 
zich betrokken te voelen bij 
onze doelstelling tot aan de 
grote schenkers, wel of niet bij 
naam bekend – ‘A face to the 
world’ of ‘a face away from  
the world’.

Zij maken dat de Vereniging 
Rembrandt met vertrouwen 
naar de toekomst kijkt. Een 
toekomst waarin dankzij aan-
kopen met uw steun steeds 
weer nieuwe verhalen verteld 
en columns geschreven kunnen 
wordens

Fusien Bijl de Vroe, directeur 

Vereniging Rembrandt

Wat die context betreft: deze maand 
verschijnt het boek Paris 1650-1900, 
Decorative arts in the Rijksmuseum, 
dat het verhaal vertelt van de unieke 
positie die Parijs vanaf omstreeks 1650 
tot 1900 in heel Europa – en dus ook 
in Nederland – innam als centrum van 
mode en smaak. De ontwikkeling van 
de Parijse kunstnijverheid in die tweeën-
halve eeuw wordt getoond aan de hand 
van de 150 mooiste voorbeelden uit het 
Rijksmuseum: meubelen, kunstwerken 
van verguld brons, zilver, goud, porselein, 
aardewerk en glas, ontwerptekeningen 
en prenten. Zij laten zien hoe Parijse 
architecten, ontwerpers, handelaren, op-
drachtgevers, kunstenaars en ambachts-
lieden samenwerkten om kunstwerken en 
luxe gebruiksvoorwerpen te creëren die 
qua ontwerp en uitvoering nergens hun 
weerga kenden. Niemand kon zich aan 
de hegemonie van Parijs onttrekken. Of 
het nu een vorst als koning-stadhouder 
Willem III betrof, nota bene de aartsvij-
and van Lodewijk XIV, of particuliere op-
drachtgevers van Stockholm tot Madrid 
en van Londen tot Sint-Petersburg, voor 
iedereen was Parijs hét voorbeeld voor de 
laatste modes, de nieuwste gebruiken en 
types voorwerpen en de modernste stij-
len. Ook Nederlanders kochten gretig het 

mooiste en modernste dat 
Parijs te bieden had. Toch 
is het allerminst van-
zelfsprekend dat 
het Rijksmu-
seum nu zo’n 
grote en fraaie 
verzameling  
Parijse kunstnij-
verheid bezit. Daar 
is een bewogen geschie-
denis aan voorafgegaan, die net zo oud 
is als het vroegste voorwerp dat in het 
boek wordt beschreven en afgebeeld.

Dat object is een uniek geëmailleerd 
horloge dat in 1641 is gemaakt voor het 
huwelijk van prins Willem II met Mary 
Stuart. Het is het werk van de beroemde 
emailleur Henry Toutin, die het twee keer 
opvallend duidelijk signeerde. Blijkbaar 
wilde zelfs een prins graag laten zien dat 
hij een meesterwerk van de beste kun-
stenaar uit Parijs bezat, bijna zoals vele 
rijken van nu er geen twijfel over willen 
laten bestaan van wie hun tassen of  
zonnebrillen afkomstig zijn. Willems 
ouders, Frederik Hendrik en Amalia van 
Solms, waren al sterk op Parijs gericht:  
ze lieten er gebouwen ontwerpen en 
bestelden er kleren, rijtuigen, zilveren 
pronkstukken en nog veel meer.

Parijs in het Rijks
Waarom verzamelt het Rijksmuseum Franse kunst?

In 2009 steunde de Vereniging Rembrandt met een royale bijdrage 

de aankoop door het Rijksmuseum van een grandioos paar koffers 

op onderstellen, aan het eind van de 17de eeuw gemaakt door de 

beroemdste meubelmaker van Parijs, André-Charles Boulle. Waarom 

wilde het museum deze Parijse meubelen verwerven, en waarom be-

sloot het bestuur van Rembrandt de aankoop te steunen? In de eerste 

plaats zijn het meesterwerken van de Europese meubelkunst, die de 

schitterende verzameling op dat terrein van het Rijksmuseum 

spectaculair verrijken. Niet minder belangrijk is de plaats die 

de koffers in de bredere context van de verzamelingen van 

het Rijksmuseum en in de presentatie daarvan innemen. 

REINIER BAARSEN

Horloge

Henry Toutin (kast) 

en Antoine Masurier 

(uurwerk)

1641. Geëmailleerd 

goud, D 6,3 cm

RIJKSMUSEUM 

AMSTERDAM
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Het horloge van Toutin is een van de 
weinige kunstwerken uit de Oranje-
verzamelingen die niet door de Franse 
bezetters zijn verkocht, in een lange 
reeks veilingen die ze van 1795 tot 1797 
organiseerden. In die jaren zijn de talrijke 
Parijse, of in een Parijse stijl uitgevoerde, 
meubelen, klokken, horloges, snuifdo-
zen, vazen, serviezen en dergelijke uit 
de collectie van de stadhouders geveild, 
waarna ze veelal naar het buitenland 
verdwenen. Het was een eerste grote 
aderlating van Parijse kunst uit ons land. 
In de 19de eeuw werd die uittocht ver-
hevigd voortgezet. Na de Napoleontische 
periode beleefde Nederland een nationa-
listische, anti-Franse reactie, die samen-
viel met een tijdperk van economische 
teruggang. Tegelijkertijd ontwikkelde in 
het bijzonder het Engelse koperspubliek 
een sterke voorkeur voor ‘antiek’. De 
Engelse smaak was internationaal gericht, 
met een voorliefde voor kunstwerken 
die aan het ancien régime herinnerden. 
Engelse handelaren betaalden goede 
prijzen voor alles wat er Frans uitzag, en 
Nederland bleek daar een ideaal jacht-
gebied voor te zijn. Er werd zoveel ver-
kocht, dat de Parijse smaak grotendeels 
uit ons nationale geheugen is gewist. Nu 
kon een beeld worden gecreëerd van een 
‘nationaal’ historisch interieur, gedomi-
neerd door stoer en degelijk eikenhout, 
dat in werkelijkheid nooit zo compromis-
loos had bestaan. Toen het Rijksmuseum 

in 1885 werd geopend, beheerste dat 
grotendeels gefantaseerde beeld de 
opstelling van oude kunstnijverheid. De 
verzameling van het in 1858 opgerichte 
Koninklijk Oudheidkundig Genootschap 
(KOG), die vanuit die visie was gevormd, 
speelde daarbij een grote rol.

De opeenvolgende directeuren en 
conservatoren van het Rijksmuseum 
waren zich de afwezigheid van het Parijse 
element pijnlijk bewust, en ondanks een 
chronisch gebrek aan geld werd een 
bescheiden verzameling van vooral meu-
belen opgebouwd, vaak met steun van 
de Vereniging Rembrandt. In 1912 kon 
dankzij een bijdrage van de Vereniging 
bijvoorbeeld een 18de-eeuwse, in Parijs 
vervaardigde consoleklok van verguld 
brons worden aangekocht. Maar pas 
toen in 1952 de verzameling die dr. Fritz 
Mannheimer tussen de beide wereld-
oorlogen in Amsterdam had gevormd 
als gerecupereerd kunstbezit aan het 
Rijksmuseum werd toegewezen, deed de 
Parijse – evenals de Duitse en Italiaanse – 
kunstnijverheid op het hoogste niveau 
haar intrede. Deze verzameling bevat 
vorstelijke topstukken van een kwaliteit 
die in het verleden vermoedelijk nauwe-
lijks in Nederland vertegenwoordigd 
is geweest, zoals het paar vazen van 
beschilderd en verguld porselein dat in 
1782 door groothertog en groothertogin 
Paul en Maria Feodorovna van Rusland 
was aangekocht voor het paleis van 
Pavlovsk. De verzameling Mannheimer 
transformeerde het karakter van de col-

lecties beeldhouwkunst en kunstnijver-
heid en tilde de presentatie daarvan 
op een volkomen ander niveau. Dit 
betekende een grote uitdaging: in de 
toekomst moesten nieuwe aanwinsten 
datzelfde niveau hebben of tenminste 
benaderen. David Röell, directeur van 
het museum van 1943 tot 1959, en 
Theodoor Lunsingh Scheurleer, werk-
zaam bij de afdeling Beeldhouwkunst 
en Kunstnijverheid van 1943 tot 1964, 
gingen deze uitdaging met enthousiasme 
aan. Ze kochten bijvoorbeeld een indruk-
wekkende reeks wandtapijten, geweven 
bij de Manufacture des Gobelins, omdat 
Mannheimer daar geen voorbeelden 
van had bezeten en deze tapijten wel 
van essentieel belang waren voor de 

Consoleklok 

Jean-Joseph de Saint-

Germain (kast, toe- 

schrijving), Fourrier  

(uurwerk) en J. Boullé  

le jeune (emaillering  

wijzerplaat)

ca. 1745-49. Verguld 

brons, H 69, B 27,5,  

D 15 cm

RIJKSMUSEUM 

AMSTERDAM

Paar vazen van de 

Manufacture royale  

de Sèvres

Jean-Claude Duplessis 

(model, toeschrijving), 

Vincent Taillandier 

(beschildering) en  

Jean-Pierre Boulanger 

(vergulding)

1780. Beschilderd en 

verguld porselein, H 40,1, 

B 22,5, D 18,2 cm

RIJKSMUSEUM 

AMSTERDAM

Kabinet

toegeschreven aan André-Charles Boulle

ca. 1670-75. Eikenhout, gefineerd met ebbenhout, 

belijmd met marqueterie van verschillende hout-

soorten, schildpad, hoorn, koper en tin, beslag van 

verguld brons, H 189, B 129,5, D 62,5 cm 

RIJKSMUSEUM AMSTERDAM
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chronologische opstelling die in de jaren 
vijftig en zestig in twee grote fases werd 
gerealiseerd. 

Net als de meeste van zijn tijdgenoten 
hield Mannheimer vooral van Parijse 
kunst uit de 18de eeuw; de 17de eeuw 
had minder zijn belangstelling. Dat ver-
klaart dat het werk van André-Charles 
Boulle in zijn collectie ontbrak. Het was 
een historisch moment, toen in 1990 een 
magnifiek met marqueterie versierd ka-
binet voor het Rijksmuseum kon worden 
aangekocht, met aanzienlijke steun van 
de Vereniging Rembrandt. Aanvankelijk 
werd aangenomen dat het vervaardigd 
was door Boulles grote voorganger, de uit 
Nederland afkomstige Pierre Gole, maar 
al vrij snel wees onderzoek uit dat het 
mag worden beschouwd als het vroegst 
bekende meesterwerk van Boulle zelf (in 
1996 werd alsnog een subliem kabinetje 
van Gole verworven). Boulles naam is 
vooral beroemd geworden door zijn 
karakteristieke meubelen met marque-
terie van koper en schildpad. Dankzij de 
verwerving van het paar koffers dat daar-
mee is versierd, kan zijn werk nu prachtig 
en overtuigend worden getoond.1

In de nieuwe opstelling van het 
Rijksmuseum die vanaf april te zien zal 
zijn, zullen de koffers van Boulle het 
hoogtepunt vormen van een zaal die 

wordt gewijd aan de kunst ten tijde van 
Lodewijk XIV. Daar zal een tweede zaal 
op aansluiten waarin de koning-stad-
houder en zijn gemalin, Willem en Mary, 
centraal staan. Direct wordt duidelijk 
hoe sterk de kunst aan het hof van deze 
Willem III door het Parijse voorbeeld was 
beïnvloed. En dat gold niet alleen voor 
het hof: in een nabijgelegen zaal over de 
stadspaleizen in Amsterdam en andere 
steden pronkt het beroemde poppenhuis 
dat kort vóór 1700 is samengesteld door 
de Amsterdamse Petronella Oortmans. 
De schitterende kast daarvan is versierd 
met marqueterie van tin op schildpad: 
jawel, Boulle-marqueterie, volledig geïn-
spireerd op het werk van de Parijse mees-
ter. Petronella’s dochter vertelde enkele 
decennia later zelfs aan een Duitse be-
zoeker dat er speciaal een meubelmaker 
voor uit Parijs was gekomen, die enkele 
jaren in Amsterdam had verbleven om 
deze kast te voltooien. 

Volgens hetzelfde principe worden 
voorbeelden van Parijse 18de-eeuwse 
meubelkunst, edelsmeedkunst en por-
selein getoond in de nabijheid van de 
Nederlandse kunstnijverheid van het ro-
coco en het neo-classicisme die daar vaak 
direct op teruggaat. En ook in de 19de 
eeuw zal zichtbaar worden hoe het voor-
beeld van Parijs toonaangevend bleef. 

Aan het begin van die eeuw regeerde 
hier zelfs een Franse koning, de broer 
van Napoleon, die de Parijse empirestijl 
krachtdadig introduceerde – denk aan 
de inrichting van het Paleis op de Dam, 
waaruit enkele bruiklenen worden  
geëxposeerd.

Parallel aan de nieuwe, geïntegreerde 
opstelling van het Rijksmuseum voegt 
het boek een belangrijke dimensie toe 
aan dit specifieke onderdeel van de ver-
zameling. Met prachtige afbeeldingen 
en uitvoerige commentaren brengt het 
de kunstwerken op zo’n manier samen, 
dat ze met elkaar de geschiedenis van de 
Parijse decoratieve kunsten aanschouwe-
lijk maken. Dat al die voorwerpen in het 
Rijksmuseum aanwezig zijn, stemt tot 
dankbaarheid en trots – dankbaarheid 
waarin de Vereniging Rembrandt in ruime 
mate mag delens

Reinier Baarsen is conservator meubelen van het 

Rijksmuseum Amsterdam

R. Baarsen,  

Paris 1650-1900, 

Decorative arts 

in the Rijksmuseum, 

Yale University Press, 

Londen en New Haven 

2013, 704 pp., 800 

afb. in kleur, € 220

Paar koffers op 

onderstellen

André-Charles Boulle

ca. 1685-1690. Eikenhout 

en vurenhout, belijmd 

met marqueterie van 

schildpad, koper en tin, 

beslag van verguld brons. 

H 139,8, B 92, D 67 cm 

RIJKSMUSEUM 

AMSTERDAM

1. Naast de Vereniging 
Rembrandt hebben 
ook de BankGiro  
Loterij, de Mondriaan 
Stichting, het SNS 
REAAL Fonds en een 
particulier deze  
aankoop gesteund.
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NIEUWS VAN DE VERENIGING

Voor de leden...

Nieuwe website Vereniging Rembrandt online
Als u de website van links naar rechts leest, en zo ‘surft’ langs de 
verschillende onderdelen, vindt u in het kort weergegeven wat de 
Vereniging Rembrandt is, wat zij doet, hoe u kunt bijdragen in ver-
schillende vormen van lidmaatschap. U vindt ook informatie speciaal 
voor u als lid; een actueel overzicht van wat de Vereniging organiseert 
voor u, met of zonder introducees. Wat de Vereniging van belang 
vindt of wanneer zij, mede namens u, haar stem laat horen.

Wij hopen dat velen van u de website bezoeken, en ons ook laten 
horen wat er naar uw idee beter of anders zou kunnen of moeten. 
Want zo wordt de website het communicatiemiddel van ons allemaal 
en wordt u, door ook anderen op de website te wijzen, de onmisbare 
mede-marketeer en ambassadeur van de Vereniging Rembrandt.

Per 1 maart is de nieuwe website van de Vereniging 

Rembrandt gelanceerd. Deze website is naast het  

Bulletin een belangrijk communicatiemiddel dat de 

twee pijlers van onze toekomstplannen wil uitdragen: 

 p het vergroten van de betrokkenheid van onze leden  

 p de Vereniging meer zichtbaar maken en duidelijk 

maken waar zij voor staat voor al diegenen die haar 

nog niet kennen, om hen zo te overtuigen ook lid te 

worden van de Vereniging Rembrandt 

 www.verenigingrembrandt.nl
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Als je om kunst geeft (Home)
Elfduizend kunstliefhebbers samen, dat is de Vereniging Rembrandt. 
Al 130 jaar helpt dit collectieve mecenaat Nederlandse musea bij 
bijzondere kunstaankopen. Elk lid draagt bij aan mooie kunstwerken 
in onze nationale huiskamers, de Nederlandse musea. Samen  
zorgen wij ervoor dat bijzondere oude meesters in Nederland  
blijven maar ook moderne helden hun plek vinden in de museum-
zalen. Als dank krijgen leden met hun Rembrandtkaart gratis  
toegang tot meer dan 125 musea, een van de vele privileges als 
lid van de Vereniging. Ook bijdragen aan een kunstrijk Nederland? 
Maak deel uit van kunst in Nederland! 

Kwaliteit wordt beloond (De Vereniging)
Musea die een bijzonder kunstwerk willen kopen, kunnen 
aankloppen bij de Vereniging Rembrandt. Wetenschappers, 
museum functionarissen en particuliere kunstkenners beoordelen 
samen in het Bestuur welke kunstwerken gesteund worden. Als 
enige onafhankelijke particuliere organisatie kijkt de Vereniging 
niet alleen naar het belang van individuele museumcollecties 
maar dat van de Nederlandse openbare kunstcollectie als geheel. 
Het gaat niet om de muren in musea die vol moeten, maar om 
het principe dat waardevolle kunst beschikbaar moet zijn voor 
elke Nederlander.

De Collectie Nederland (De kunst)
Door musea te helpen bij aankopen van bijzondere kunstwerken, 
ontwikkelt de gehele Nederlandse kunstcollectie en blijft deze 
levend en van topkwaliteit. Iedereen met een hart voor kunst kan 
hieraan bijdragen. Dat kan voor een prachtige Oude man van 
Rembrandt zijn, maar ook voor een moderne lichtinstallatie van 
Dan Flavin. Eenmaal aangekocht blijven ze in het museum  
zichtbaar voor iedereen.

Gemeenschappelijk geheugen (Steun ons)
Omdat u vindt dat belangrijke kunstwerken in het gemeenschap-
pelijk geheugen – de Collectie Nederland – thuishoren, omdat u 
graag ook uw (klein)kinderen van kunst wilt laten genieten of 
omdat uw burgerzin daar om vraagt; er zijn vele redenen om de 
Vereniging Rembrandt te steunen. Maar één ding is zeker: met 
uw bijdrage (vanaf 65 euro per jaar) wordt de Nederlandse kunst-
collectie verrijkt met topstukken die voor iedereen toegankelijk 
zijn. De  Rembrandtkaart geeft gratis toegang tot meer dan  
125 musea, een van de vele privileges als lid van de Vereniging. 
Maak deel uit van kunst in Nederland en word lid.

11.000 mecenassen (Voor de leden)
Via bijeenkomsten, Cirkels en ontmoetingen onze liefde voor kunst 
delen en verspreiden, dat doen wij met zijn elfduizenden. Over 
prachtige nieuwe aankopen leest u als eerste in de Bulletins, met 
de Rembrandtkaart kunt u de nieuwste aanwinsten in het museum 
bekijken en bij een van de bijzondere ontvangsten ontmoet u  
andere kunstliefhebbers. 

Doel van dit fonds is het verlenen van 
een bijdrage van maximaal 20.000 euro 
aan collectiegerelateerd onderzoek, 
kunsthistorisch onderzoek naar specifieke 
voorwerpen of verzamelingen in het 
Nederlands openbaar kunstbezit,  
resulterend in een wetenschappelijke 
publicatie en/of tentoonstelling. 
Daarnaast hoopt dit fonds ook jonge 
kunsthistorici kansen te bieden om  
onderzoek te doen. 

De onderzoeksbeurzen worden op  
basis van een door de musea ingediend 
plan verleend aan onderzoekers die nog 
aan het begin van hun carrière staan. 
Elk museum dat uit dit fonds wil putten 
kan een aanvraag voorleggen aan een 
adviescommissie onder voorzitterschap 
van Rudi Ekkart. De goedkeurde  
aanvragen zullen worden voorgelegd 
aan de Nederlandse Museumvereniging 
en vervolgens ter honorering worden 
doorgeleid aan het bestuur van de 
Vereniging Rembrandt. Binnenkort zal 
een uitvoeriger reglement worden  
gepubliceerd op de websites van de 
Vereniging Rembrandt en de 
Nederlands Museumvereniging.

Dankzij zeer ruimhartige steun van 
de Nederlandse kunstmusea heeft 
de Vereniging Rembrandt, in nauwe 
samenwerking met de Nederlandse 
Museumvereniging, na afloop van de 
Rembrandtlezing 2012 aan Rudi Ekkart 
het Ekkart Fonds voor kunsthistorisch 
onderzoek aangeboden. Dit bijzondere 
afscheidscadeau maakt dat ook na het 
pensioen van Rudi Ekkart zijn grote 
waarde voor het Nederlands openbaar 
kunstbezit uitgedragen zal worden. 

Ekkart Fonds voor 
kunsthistorisch onderzoek
Ekkart Fonds voor 
kunsthistorisch onderzoek

Een woord van dank

Op 20 november j.l. werd ik na afloop 
van de Rembrandtlezing op aangename 
wijze overvallen door de aanbieding van 
het Ekkart Fonds voor kunsthistorisch 
onderzoek. Dankzij het in samenwerking 
met de Nederlandse Museumvereniging 
genomen initiatief van het bestuur van 
de Vereniging Rembrandt en dankzij de 
bijdragen van tal van musea en particu-
lieren is er een prachtige voorziening 
gecreëerd ter stimulering van het thans 
zo onder druk staande museale onder-
zoek. De doelstelling van dit steunfonds 
is mij uit het hart gegrepen, evenals 
de nevendoelstelling om op deze wijze 
meer mogelijkheden te bieden aan jonge 
kunsthistorici voor het verrichten van 
onderzoek. Graag wil ik alle betrok-
kenen, de initiatiefnemers en de instel-
lingen en particulieren die het initiatief 
hebben gesteund, van harte danken 
voor dit prachtige geschenk dat in de 
komende jaren een voortreffelijke  
stimulans kan zijn voor het collectie-
gerelateerde museale onderzoek.

Rudi Ekkart



Japanse sculptuur is maar mondjesmaat vertegenwoor-
digd in Nederlandse musea. De bekendste voorbeelden 
zijn wellicht de vijf bronzen boeddhabeelden uit het 
midden van de 17de en de vroege 18de eeuw in Museum 
Volkenkunde in Leiden. Ze vormen dan wel geen  
samenhangende groep, maar ze zijn al decennialang als 
zodanig gepresenteerd. Aanvankelijk in de tuin van het 
museum, waar ze werden omlijst door magnoliatakken, 
tot in 1937 werd besloten ze binnen te plaatsen, al was 
er groot protest onder de Leidse bevolking, voor wie de 
boeddha’s een populaire lentebestemming waren. De 
daaropvolgende opstelling in de ‘boeddhazaal’ zal voor 
velen nog een levendige herinnering zijn. Menigeen 
bracht tijd door in de afgesloten ruimte waar het publiek 
kon zitten voor de vijf figuren, tegen een achtergrond 
van gordijnen. De verstilde atmosfeer was inderdaad  
betoverend en de nostalgie bleef toen het museum eind 
vorige eeuw werd gerenoveerd. Na een verblijf in de 
hoofdopstelling van de Japan-afdeling is de groep in 
2012 weer in een aparte zaal geplaatst, waar de beelden 
nu zijn te bewonderen in combinatie met andere die de 
boeddha’s meer context geven.

Ook het Rijksmuseum in Amsterdam heeft een  
aantal stukken in de opstelling. Dit zijn objecten in lang-
durig bruikleen van de Vereniging van Vrienden der 

Aziatische Kunst (VVAK), die vanaf 1952 haar collectie 
in het museum heeft ondergebracht. De VVAK was in 
1918 opgericht om de kunsten uit Azië voor het voet-
licht te brengen en begon in 1929 met het opbouwen 
van een eigen verzameling, om aan de hand van een  
beperkt aantal hoogtepunten aspecten van Aziatische 
kunst te kunnen tonen. De Vereniging Rembrandt 
heeft de VVAK meerdere keren de helpende hand toe-
gestoken, onder andere bij de verwerving in 1939 van 
de 12de-eeuwse Chinese Guanyin. De VVAK kreeg in 
1960 opnieuw steun, ditmaal bij de aankoop van een 
mid-12de-eeuwse Japanse boeddha. Dit beeld is een 
goed voorbeeld van de stijl van de Heianperiode  
(794-1185), toen het hof in de keizerlijke hoofdstad 
Heiankyô (het huidige Kyoto) regeerde en er een ver-
fijnde stijl bloeide in kunst en literatuur. Kenmerkend 
voor de elegante Heianstijl zijn de ronde, gestileerde  
lijnen van bijvoorbeeld de wenkbrauwen en de zachte 
modellering van de plooival.

DE TEMPELWACHTERBEELDEN

Het is opvallend dat al deze sculptuur in een ingetogen 
stijl is, waardoor weliswaar een belangrijke kant van de 
Japanse boeddhistische beeldhouwkunst wordt belicht, 
maar tevens een eenzijdig beeld wordt gegeven. De door 
het Rijksmuseum aangekochte wachters zijn exponenten 
van een geheel andere categorie. Het boeddhisme kent 
een scala aan energieke godheden, van wie de actieve 
rol wordt benadrukt door een dynamische manier van 
uitbeelden. Dit aspect van de Japanse sculptuur was niet 
alleen slecht vertegenwoordigd in Nederlandse musea; 
zelfs in Europese context was de komst van een paar 
wachters naar het Rijksmuseum een primeur. Bij de over- 
weging voor verwerving speelde een belangrijke rol dat 
het gaat om een wezenlijke toevoeging aan het museaal 
bezit, naast de inherente kwaliteit van de beelden, die 
met hun bewegelijke poses en krachtige uitstraling  
imponerende museumvoorwerpen zijn.

De wachterfiguren tonen de stijl die in de beeldhouw-
kunst opkwam toen in de 12de eeuw de hofaristocratie 
de regie over het land kwijt raakte en door krijgsheren 
van de troon werd gestoten. Bij de nieuwe elite van mili-
taire machthebbers hoorde een andersoortige sculptuur 
dan de verfijnde Heianstijl en die werd gevonden bij 
een groep jonge beeldhouwers. Zij maakten sculptuur 
in een naturalistische, energieke stijl, waarvan de 14de-
eeuwse wachters in het Rijksmuseum latere exponenten 
zijn. Men greep hiervoor terug op een naturalistische 

Rijksmuseum

Amsterdam

Paar tempelwachters
Onbekende kunstenaar, Japan

14de eeuw. Hout met polychromie, H 239,5, B 131,5, D 62; H 237 B 146, D 62,5 cm
Herkomst: Kunsthandel, Kyoto (2007)

In 2007 verwierf het Rijksmuseum met steun van onder meer de 
Vereniging Rembrandt een paar 14de-eeuwse Japanse tempel-
wachters. Deze hielden eeuwenlang de wacht bij de poort van 
een tempel in West-Japan voordat ze naar Nederland kwamen 
om hier het beeld van de Japanse sculptuur te vervolledigen.
Na de langverwachte heropening van het Rijksmuseum zullen 
ze een van de hoogtepunten zijn in het nieuwe paviljoen voor 
Aziatische kunst.

De opstelling in de 

tuin van het Rijks 

Ethnographisch 

Museum aan het 

Rapenburg in Leiden

(voor 1937)
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manier van vormgeven die in de 8ste eeuw in zwang was 
geweest en formuleerde een directe, aansprekende stijl. 
Bij actieve godheden komt die stijl het best naar voren. 
Aangespannen spierbundels en afschrikwekkende  
gezichtsuitdrukkingen werden met groot gevoel voor 
drama weergegeven, om de functie van de beelden bij 
de gelovigen kernachtig te laten overkomen. In het 
geval van de tempelwachters is de hoofdboodschap een-
duidig. Ze staan op wacht aan weerszijden van de ingang 
in de toegangspoort tot het tempelterrein, om al het 
kwaad buiten te houden. Ze manen niet alleen de be-
zoeker om zich goed te gedragen, ook niet-menselijke 
kwade krachten worden door hen geweerd.

LAGEN VAN BETEKENIS

Onder de duidelijke hoofdboodschap van de  
wachters liggen meerdere lagen van betekenis. 
Tempelwachters komen altijd in paren voor, waarvan 
de één de mond open houdt. Hij maakt de klank ‘a’ 
en heet Agyô. De ander, Ungyô, heeft de mond g 
esloten en maakt het geluid ‘un’. Dit zijn de eerste  
en laatste lettergrepen uit het Siddham (een speciaal 
schrift om teksten in Sanskriet weer te geven) en samen 
staan ze voor alle mogelijke klanken. In deze figuren 
is aldus alle kennis vervat, in alle mogelijke vormen. 
De bezoeker die tussen hen door loopt alvorens het 
tempelterrein te betreden verkrijgt die wijsheid zo 
symbolisch. Ook het wapen dat de wachters in hun 
hand houden verbeeldt wijsheid, zo onsplijtbaar en 
hard als diamant. Deze ware kennis zegeviert over  
illusies, kwade invloeden en onwetendheid.
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Er zijn verschillende stromingen binnen het Japans 
boeddhisme, elk met eigen bijzonderheden. De  
wachters van het Rijksmuseum stonden bij een tempel 
van de esotherische traditie en ze ontlenen hieraan een 
aantal elementen van betekenis die specifiek zijn voor 
deze stroming. Belangrijk in het esotherisch boeddhisme 
is dat verlichting niet iets is dat pas na langdurige oefening 
bereikt kan worden, maar al in de kern van eenieder 
aanwezig is en door iedereen kan worden ontwikkeld. 
De gelovige kan zich door oefeningen modelleren naar 
boeddha en zijn eigen boeddhanatuur die hij al met 
zich meedraagt realiseren. Het openen en sluiten van 
de monden van de wachters en dat van de deuren naar 
het tempelterrein wordt in verband gebracht met het 
openen van de poort naar de waarheid – het boeddha-
karakter dat in ieder schuilt – en het sluiten van de 
poort naar het menselijk handelen dat is vervuild door 
verlangen, illusies en onwetendheid.

DE TEMPEL IWAYAJI

De wachters van het Rijksmuseum zijn gemaakt voor de 
Iwayaji, een tempel even buiten de plaats Yokota in de 
huidige prefectuur Shimane in West-Japan. De naam 
Iwayaji, ‘rotsverblijftempel’, duidt erop dat het een plek 
is die waarschijnlijk al voor de komst van het boeddhisme 
in de 6de eeuw betekenis had. De tempel is tegen een 
heuvel gebouwd, vlak voor een opmerkelijke rotsfor- 
matie bij een kloof. In de inheemse Japanse geloofs- 
overtuiging (de voorloper van het latere Shinto) waren 
bijzondere natuurlijke fenomenen uitdrukking van de 
aanwezigheid van goden, die werden geacht zich vooral 
in bergachtige streken op te houden.

Wellicht vindt de tempel zijn oorsprong in een  
eenvoudig bouwsel dat hier werd opgetrokken en dat in 
de loop van de tijd uitgroeide tot een groter complex. 
Zeker is dat het in de 14de eeuw een periode van bloei 

doormaakte. In 1306 werd het 
hoofdbeeld van de tempel gemaakt 
door een beeldhouwer Kyôshin, 
van wie dit boeddhabeeld het enig 
bekende werk is. Het kan niet wor-
den uitgesloten dat hij ook de maker 
is van de tempelwachters, maar enig 
bewijs hiervoor ontbreekt. Het ligt 
wel voor de hand om de beelden in 
deze 14de-eeuwse bloeiperiode te 
dateren, op grond van vergelijking 
met andere wachterbeelden.  

De modellering is niet zo sprankelend en origineel als 
het werk van de meesters uit de beginperiode van de 
energieke stijl rond 1200, maar de stijl is nog alleszins 
levendig, in tegenstelling tot latere sculptuur waarbij de 
frisheid langzamerhand verloren is gegaan.

Uit tempeldocumenten blijkt dat de wachters in de 
vroege 16de eeuw beschadigd werden bij de aanhoudende 
gewelddadigheden die Japan troffen in een lange periode 
van binnenlandse strijd. De streek rond de tempel was 
in 1514 het toneel van schermutselingen waarbij de  
tempel grotendeels werd verwoest. In 1520 werd er een 
priester aangetrokken die leiding moest gaan geven aan 
de herstelwerkzaamheden. Hij gaf in 1535 opdracht 
voor de bouw van een nieuwe tempelpoort, die in het 
jaar daarop werd voltooid. Voor het herstel van de  
tempelbeelden liet men de beeldhouwer Kôshû uit de 
hoofdstad overkomen. Hij nam ook de wachters onder 
handen. Het dagboek van de priester vermeldt dat 
Kôshû in 1539 de beelden restaureerde en opnieuw 
voorzag van lakwerkversiering.

Bij onderzoek naar de nog resterende polychromie 
zijn miniscule resten gevonden van de grondlagen van 
de oorspronkelijke 14de-eeuwse decoratie en maar heel 
weinig van de versiering die Kôshû in 1539 aanbracht. 
Wel is duidelijk dat de huid door hem werd bedekt met 
een (kostbare) rode laag van pure vermiljoen; deze kleur 
geeft bij boeddhistische godheden een toornig karakter 
aan. In de eeuwen na de 16de-eeuwse opknapbeurt is de 
versiering nog een aantal keren bijgewerkt en nu is een 
versieringslaag uit de late 19de eeuw het meest zichtbaar. 
In die tijd was de neergang van het tempelcomplex  
waarschijnlijk al ingezet, toen het boeddhisme een 
moeilijke periode doormaakte. Tegenwoordig is de  
tempel niet meer in gebruik en staan de gebouwen leeg. 
De sculptuur heeft deels een bestemming gevonden in 
andere tempels in Japan. De wachters vonden hun weg 
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naar de Japanse kunsthandel en nadat de Japanse over-
heid een vergunning verleende om de monumentale 
beelden het land uit te mogen voeren, was de weg vrij 
voor het Rijksmuseum om ze te verwerven.

OVERWEGINGEN VOOR DE TOEKOMST

Het huidige uiterlijk van de wachters laat de tand des 
tijds zien en dat is geen bezwaar voor beelden die een 
bewogen leven achter de rug hebben. De geschiedenis 
van het voorwerp mag best zichtbaar zijn voor de muse-
umbezoeker, voor wie de dynamiek van de beelden nog 
uitstekend zal overkomen. Anderzijds is het wel zo dat 
de veelkleurige resten de strakheid en kracht van het 
snijwerk aanmerkelijk minder zichtbaar maken. Het is 
dan ook te overwegen om de witte delen, die eigenlijk 
als basislagen de ondergrond van de versiering moeten 
vormen, licht bij te kleuren, zodat de algehele indruk 
wat evenwichtiger wordt. Voorlopig is iedereen uitgeno-
digd deze kwestie zelf te komen beoordelen en hopelijk 
te genieten van de opstelling van de wachters in het 
nieuwe Aziatisch Paviljoen van het Rijksmuseums

Menno Fitski

Conservator Oost-Aziatische kunst

De Japanse tempelwachters zijn verworven met  
steun van de Vereniging Rembrandt mede dankzij het 
Prins Bernhard Cultuurfonds, de BankGiro Loterij, het 
M.J. Drabbe Fonds, ter beschikking gesteld door  
ABN-AMRO, en het Mondriaan Fonds
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Museum Het Rembrandthuis

Amsterdam

Joas door de hogepriester Jojada tot koning gezalfd
Rombout Uylenburgh (? 1580/85 – 1627/28 Danzig)

Ca. 1620. Grisaille, olieverf op doek, 41,5 x 56,5 cm
Herkomst: Kunsthandelaar Bob Haboldt, Parijs/New York (2012)

In 2005 heeft Museum Het Rembrandthuis 
dankzij financiële ondersteuning van de 
Vereniging Rembrandt een schilderij verwor-
ven dat op naam kon worden gezet van 
Rombout Uylenburgh, een uit Friese ouders 
stammende schilder die in het eerste kwart van 
de 17de eeuw werkzaam was in Danzig. Dit was 
het eerste kunstwerk dat met steun van de kort 

daarvoor opgerichte Titus Cirkel werd aange-
kocht. De vreugde was groot toen in het voor-
jaar van 2012 de tegenhanger van dit werk in 
de kunsthandel opdook. Het spreekt vanzelf 
dat het museum beide grisailles graag wilde 
herenigen en dat is met vereende krachten 
binnen korte tijd gerealiseerd, wederom met 
steun van de Titus Cirkel.
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ATHALIA VERDREVEN UIT DE TEMPEL

Het schilderij dat zeven jaar geleden werd aangekocht is 
niet gesigneerd, maar kon op grond van een combinatie 
van gegevens worden toegeschreven.1 Het onderwerp 
Athalia verdreven uit de tempel – een scène uit het Bijbel-
boek Koningen – de vermoedelijke herkomst van het 
werk en de grisailletechniek wezen alle in de richting 
van Rombout Uylenburgh. Dit was een broer van de 
vanaf circa 1625 te Amsterdam gevestigde kunsthande-
laar Hendrick Uylenburgh (ca. 1584/89-1661), die  
bekendheid geniet omdat hij in 1631 Rembrandt vanuit 
Leiden naar Amsterdam haalde en in zijn werkplaats  
opdrachten liet uitvoeren. In de veiling van schilde-
rijen uit het bezit van Henry Howard, een kleinzoon 
van de vermaarde kunstverzamelaar Thomas Howard, 
earl of Arundel, gehouden in 1684 te Amsterdam, 
waren twee grisailles van Rombout Uylenburgh met 
voorstellingen uit het verhaal van Athalia en Joas.  
Het Bijbelverhaal van de koningin Athalia en haar 
kleinzoon, die op piepjonge leeftijd tot koning werd 
gekroond, is in de Nederlandse kunst van de 17de 
eeuw nauwelijks uitgebeeld. Behalve op deze uitzon-
derlijke iconografie kan ook worden gewezen op de 
techniek waarin de genoemde stukken zijn uitgevoerd. 
De veilingcatalogus van 1684 vermeldt expliciet dat het 
‘grauwtjes’ oftewel grisailles betroffen, in zwarte, witte, 
bruine en grijze tinten vervaardigde schilderijen. 
Hendrick Uylenburgh ten slotte had, zoals uit een  
document van 1627 blijkt, een reeks Bijbelse schilde-
ringen in grisaille van de hand van zijn broer Rombout 
in zijn winkel voorradig.2 In die tijd circuleerden diens 
grisailles dus in de Amsterdamse kunsthandel.

Rombout Uylenburghs Athalia verdreven uit de tempel 
maakte in 2006 deel uit van de tentoonstelling Uylenburgh 
& Zoon, die eerst in Londen en vervolgens in Amsterdam 
was te zien.3 Na deze tentoonstelling werd het schilderij 
opgenomen in de vaste presentatie van het Rembrandt-
huis waar het in Rembrandts voormalige woning te  
midden van de collectie historiestukken uit het begin 
van de 17de eeuw een zinvolle context kreeg. Het werk 
is niet onopgemerkt gebleven. In 2008 werd het door 
Peter Hecht geselecteerd voor de tentoonstelling in het 
Van Gogh Museum ter gelegenheid van het 125-jarig  
bestaan van de Vereniging Rembrandt en in hetzelfde 
jaar hing het in een aan de grisailletechniek gewijde  
tentoonstelling in Toulouse.4 In de zomer van 2012 was 
het opgenomen in een tentoonstelling in Londen over 
de grisaille, georganiseerd door Rafael Valls. Het hing 

daar met het nu verworven schilderij, dat kort daarvoor 
door Bob Haboldt was aangeboden en dat gezien het 
onderwerp, de techniek, het formaat en de herkomst-
geschiedenis de tegenhanger moet zijn van het exem-
plaar in het Rembrandthuis. 

JOAS TOT KONING GEZALFD

De Bijbelboeken I en II Koningen bevatten de annalen 
van de heersers over het oude Israël en Juda. Een van  
de koningen van Juda in de 9de eeuw voor Christus was 
Achazja. Na zijn dood heerste enige tijd onzekerheid 
wie hem zou opvolgen. Zijn moeder, Athalia (Atalja), 
besloot de macht te grijpen en het land te gaan regeren, 
waarbij ze alle kinderen van de koninklijke familie ter 
dood liet brengen. Een van haar kleinkinderen, Joas  
geheten, werd echter door zijn tante Jehosabat gered. 
Geholpen door haar man Jejoda, die de functie van  
hogepriester bekleedde, verborg zij de jongen zes jaar 
lang in de tempel van Jeruzalem. In het zevende jaar van 
de regering van Athalia leidde Jejoda de opstand tegen de 
koningin en spande daarbij samen met legeraanvoerders 
en religieuze en politieke leiders van Juda. De zeven- 
jarige Joas werd als koning gezalfd en op de troon gezet. 
Nadat dit Athalia ter ore was gekomen, spoedde zij zich 
naar de tempel om polshoogte te nemen, waar zij bij het 

Athalia verdreven uit 

de tempel

Rombout Uylenburgh

ca. 1620. Olieverf op doek,  

39,7 x 54,3 cm
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binnentreden direct gevangen werd genomen, uit de 
tempel werd geleid en bij de stadspoort werd terecht- 
gesteld.

In het recent verworven schilderij is het moment 
weergegeven waarop Joas is gezalfd en op de troon heeft 
plaatsgenomen. Deze gebeurtenis gaat vooraf aan die  
afgebeeld in het reeds aanwezige werk, waarin Athalia 
door de soldaten wordt vastgezet om vervolgens te worden 
gedood. Mogelijk heeft Rombout Uylenburgh zich bij 
het componeren van beide schilderijen gebaseerd op  
inventies van Maerten van Heemskerck (1498-1574), die 
omstreeks 1567 door Harmen Jansz Muller (1540-1617) 
in prent zijn gebracht. Muller heeft vier gravures gemaakt 
die opeenvolgende scènes uit de geschiedenis van Athalia 
en Joas uitbeelden.5 Uylenburgh kan losse prenten tot 
zijn beschikking hebben gehad, of een exemplaar van 
een Bijbels prentenboek waarin Mullers gravures zijn 
opgenomen.6 In 1579 bundelde de Antwerpse uitgever 
Gerard de Jode een groot aantal prenten van verschil-
lende graveurs met voorstellingen uit het Oude en 
Nieuwe Testament in een thesaurus, waar de serie van 

Muller naar Van Heemskerck een onderdeel van vormt.7 
Zes jaar later bracht dezelfde uitgever een tweede,  
verbeterde editie op de markt waarin deze gravures van 
Muller opnieuw waren opgenomen. De prenten waren 
kortom zowel losbladig als in boekvorm in ruime mate 
voorhanden en konden kunstenaars gemakkelijk tot 
voorbeeld dienen.

Maerten van Heemskerck heeft weliswaar andere  
momenten uit het Bijbelverhaal uitgebeeld, maar 
Rombout Uylenburgh heeft zich bij zijn compositie, de 
schikking en weergave van de figuren, in het bijzonder 
van de gespierde soldaten en de algehele setting, aan 
zijn illustere voorganger gespiegeld. Het valt op dat 
Uylenburgh de zalving van Joas in zijn eerste schilderij 
laat zien, waar Van Heemkerck dat op een later moment 
doet. Hoewel Uylenburgh diens composities heeft ge-
kend en gebruikt, doet zijn weergave van de compacte 
figuren vooral sterk aan Hans Holbein (1497/98-1543) 
denken. Deze heeft in 1538, nog ruim voor Van 
Heemskerck, in zijn Icones-reeks een moment van  
hetzelfde Bijbelverhaal in een houtsnede uitgebeeld. 
Hierin zien we Athalia voor Joas, haar kleren verscheu-
rend en in de achtergrond de scène waarin zij ter dood 
wordt gebracht. Uylenburgh moet deze houtsnede goed 
hebben bestudeerd. De hogepriester in zijn Athalia  
verdreven uit de tempel lijkt zelfs direct uit de prent te zijn 
overgenomen.8

‘GRAEUWE SCHILDERIJEN’

Het maken van schilderijen in verschillende tonen van 
één kleur was een specialisme van Rombout Uylenburgh. 
Zijn broer Hendrick bezat in 1627 niet minder dan  
zestien van dergelijke werken, die in een document uit 
dat jaar werden omschreven als ‘graeuwe schilderijen’, 
alle met een Bijbelse voorstelling.9 Over het algemeen 
werd deze techniek gebruikt door schilders om sculptuur 
in steen te imiteren of als ontwerp voor een schilderij of 
prent. Minder bekend is dat grisailles ook als zelfstandige 
kunstwerken konden dienen. Zo vervaardigde Rombouts 
tijdgenoot Frans Francken de Jongere een groot aantal 
grisailles, vaak echter als omlijsting van een in kleuren 
geschilderde hoofdvoorstelling. De iets jongere Adriaen 
van de Venne specialiseerde zich vanaf ongeveer 1621 
vrijwel geheel in deze techniek. De grisailles van Rombout 
Uylenburgh moeten eveneens als op zichzelf staande 
werken zijn gemaakt. Aangezien de twee nu bekende 
doeken ver zijn uitgewerkt zullen zij geen ontwerpen 
voor een groter schilderij zijn geweest. Bovendien is er 

Noten

1. Zie over de aanwinst van 
2005: B. van den Boogert en 
J. van der Veen, ‘Rombout 
Uylenburgh, Athalia verdre-
ven uit de tempel door  
Jojada, met koning Joas op 
de troon’, Bulletin Vereni-
ging Rembrandt 15 (2005), 
nr. 3, pp. 22-23.

2. J. van der Veen, ‘Hendrick en 
Gerrit Uylenburgh, oud en 
nieuw’, Kroniek van het Rem  
brandthuis 2001, pp. 44-56.

3. F. Lammertse en J. van der 
Veen, Uylenburgh & Zoon. 
Kunst en commercie van 
Rembrandt tot De Lairesse 
1625-1675, Zwolle 2006, 
p. 31. 

4. P. Hecht, 125 jaar openbaar 
kunstbezit met steun van 
de Vereniging Rembrandt, 
Zwolle 2008, pp. 194-195; 
A. Hémery, Pas la couleur, 
rien que la nuance! 
Trompe-l’œil et grisailles 
de Rubens à Toulouse- 
Lautrec, tent.cat. Toulouse 

(Musée des Augustins), 
2008, pp. 68-69, nr. 14.

5. New Hollstein (Harmen 
Jansz Muller), nrs. 29-32.

6. P. van der Coelen, De  
Schrift verbeeld. Oudtes-
tamentische prenten uit  
renaissance en barok,  
Nijmegen 1998, pp. 120 en 
123-129.

7. Thesaurus sacrarum historia-
rum veteris testamenti…, 
Antwerpen 1579.

8. Met dank aan Peter van der 
Coelen, conservator prenten 
en tekeningen van Museum 
Boijmans Van Beuningen 
voor deze observatie.

9. Van der Veen 2001, op.cit. 
(noot 2), pp. 50-51.

10. De enige prent naar een  
geschilderd voorbeeld van 
Rombout Uylenburgh is  
het portret van Jan Gerritsz 
van Emden, zie Lammertse/ 
Van der Veen 2006, op.cit. 
(noot 3), pp. 28-30.

Jejoda zalft Joas

Harmen Jansz Muller naar Maerten 

van Heemskerck 

ca. 1567. Gravure, 18,7 x 24,6 cm

RIJKSMUSEUM AMSTERDAM



27  VERENIGING REMBRANDT  VOORJAAR 2013

geen enkele prent naar zijn ontwerp bekend met een his-
torisch of Bijbels onderwerp, zodat het niet waarschijnlijk 
is dat zijn grisailles met dat oogmerk zijn geschilderd.10

Het is te hopen dat in de toekomst meer werk van 
Rombout Uylenburgh zal worden herkend, zodat we ons 
een nog beter beeld kunnen vormen van deze in zijn 
eigen tijd gewaardeerde kunstenaar. Het hier behandelde 
schilderij is in kunsthistorisch opzicht van bijzondere  
betekenis: gezien de vermelding in de veilingcatalogus 
uit 1684 lijkt het nu wel zeker dat Rombout Uylenburgh 
de maker is van de twee werken in het Rembrandthuis. 
Mocht er in 2005 nog enige twijfel hebben bestaan dat 
de Athalia verdreven uit de tempel werkelijk de grisaille was 
uit de verzameling van de jonge Arundel, dan is deze door 
het opduiken van de tegenhanger geheel weggenomens 

Jaap van der Veen

Conservator onderzoek

Joas door de hogepriester Jojada tot koning gezalfd is verworven 
met steun van de Vereniging Rembrandt, namens haar Titus Fonds

Kunstvragen

Paul Schnabel (65)
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau; lid en adviseur van 
de Vereniging Rembrandt, sinds 25 resp. 10 jaar

Wat is uw eerste kennismaking met kunst?
‘Het eerste waar ik aan denk, is dat ik mijn 
oom een schilderij voor mijn vader zag 
maken. Hij schilderde een foto na van een 
beeld van Ramses de Grote in het museum 
in Caïro. Ik was toen 7 jaar.’

Herinnert u zich nog uw eerste kunst- 
reproductie?
‘Als kind kocht ik prentbriefkaarten van 
schilderijen in het Mauritshuis. Tja, en wat 
koop je dan? Een mansportret van Memling, 
Het meisje met de parel van Vermeer, iets van Rembrandt.’

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘In mijn studententijd had ik een abonnement op Prent 190.  
Daar tekende je op in en dan kreeg je elk jaar tien litho’s of etsen.  
Ik heb er een mooie verzameling aan overgehouden, met werk van 
Corneille, Moesman, Raveel, Montijn en anderen.’

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Mijn persoonlijke favoriet is Museum Bredius. Daar geef ik zelf ook 
rondleidingen. Omdat het een klein museum is, een vrijwilligersorga-
nisatie, heb je een veel directer contact met de objecten dan elders.’ 

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen steunen?
‘Dat is een lastige vraag, want dan zou je echt iets op het oog  
moeten hebben. Een paar jaar geleden ontdekte ik dat De vier 
kerkvaders van Abraham Bloemaert op een veiling in Engeland zou 
komen. Ik heb het Catharijneconvent daarop gewezen en toen is 
het gelukt om het voor weinig geld te verkrijgen. Daar ben ik wel 
trots op, want het is een belangrijk stuk, historisch, maar ook in het 
oeuvre van Bloemaert.’ 
 
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?
‘Het schilderij dat daarvoor het meest in aanmerking komt is een 
Aanbidding van Gerard Hoet de oude. Dat is een heel verfijnd werk 
op koper, typisch voor de stijl van de late 17de eeuw en nog in zijn 
oorspronkelijke lijst, echt een museaal stuk.’
 
Hoe kijkt u aan tegen het huidige kunstklimaat?
‘Voor musea is het klassieke probleem dat ze geen substantiële  
aankoopbudgetten hebben, maar nu wordt het ook steeds  
moeilijker om de exploitatie rond te krijgen. Er is steeds minder geld 
terwijl de eisen op het gebied van veiligheid, klimaatbeheersing en 
educatie steeds hoger worden.’

Athalia voor Joas, haar kleren verscheurend

Veit Rudolf Specklin naar Hans Holbein de Jongere

1548. Houtsnede, 60 x 85 mm

Uit: Historiarum Veteris Testamenti Icones, 

Lyon 1538



28  VERENIGING REMBRANDT  VOORJAAR 2013

Portret van Pieter Jacobsz Pauw (1584-1647)
Willem van der Vliet (Delft ca. 1584 – Delft 1642)

1640, olieverf op paneel, 69 x 58 cm
Gesigneerd en gedateerd, midden rechts: Aeta: 56 ano 1640. / w. vander vliet. fecit.

Herkomst: Particuliere verzameling, New York (2012)

Stedelijk Museum 

Alkmaar

Anderhalf jaar geleden opende Museum 
Het Prinsenhof te Delft de tentoon-
stelling ‘Portretfabriek Van Mierevelt. 
Ontdek de hand van de meester’. In 
deze boeiende presentatie figureerden 
de portretten van Willem de Langue  
en zijn echtgenote Maria Pijnaecker  
uit 1626 als getuigenissen van de uit-
zonderlijke kwaliteiten van Mierevelts 
leerling Willem van der Vliet.1 De pen-
danten waren in 2009 verworven met 
steun van de Vereniging Rembrandt. 

In het artikel hierover dat hetzelfde 
jaar in het najaarsnummer van het 
Bulletin verscheen, benadrukte conser-
vator Anita Jansen dat de mogelijkheid 
om deze portretten aan te kopen een 
buitenkans was. Het oeuvre van Van 
der Vliet is klein – er zijn nog onge-
veer veertig portretten bekend – en in 
Nederlandse openbare collecties was de 
schilder minimaal en eenzijdig vertegen-
woordigd met twee kinderportretten. 

Hoe opmerkelijk dat zich drie jaar 
na deze aankoop opnieuw zo’n buiten-
kans voordeed, juist ten tijde van de 
Mierevelttentoonstelling! Uit het niets 
nam een Amerikaanse verzamelaar con-
tact op met Stedelijk Museum Alkmaar, 
omdat hij een portret van Pieter Jacobsz 

Pauw graag zou laten terugkeren naar 
zijn oorspronkelijke context: Alkmaar. 
Het betrof een borststuk van een man 
met een zweem van een glimlach om de 
mond – het typische Van der Vlietlachje. 
Eeuwenlang, waarschijnlijk tot het werd 
gekocht door de eigenaar die het aan 
het museum aanbood, was het in de  
familie van de voorgestelde gebleven.2 

Van dit portret is een tweede versie 
bekend. Die is eveneens lang in bezit 
van de familie Pauw en hun nazaten  
geweest, en bevindt zich daar tot op de 
dag van vandaag. Het is voorzien van 
Pauws wapenschild, maar is – voor zover 
op basis van foto’s te beoordelen is –  
ongesigneerd.3 Reden om te vermoeden 
dat het gaat om een repliek van het 
Alkmaarse schilderij.

Terwijl het duo uit het Prinsenhof  
zonder twijfel een hoogtepunt in Van 
der Vliets oeuvre vormt, is het portret 
van Pauw een zeer karakteristiek 
werk voor de bredere productie van 
deze kunstenaar. De vriendelijke uit-
straling en de ontspannen pose van 
de geportretteerde zijn kenmerkend. 
Borststukken zoals dit exemplaar, 
waarvan Van der Vliet er vele maakte, 
waren in de Nederlandse musea nog 
niet vertegenwoordigd. 

De eigenaar wilde een zeer billijke 
prijs voor het portret, maar het aan-
koopbudget van Stedelijk Museum 
Alkmaar voldeed bij lange na niet. 
Gelukkig zegde de Vereniging 
Rembrandt steun toe uit het BankGiro 
Loterij Aankoopfonds. Met aanvul-

lende subsidies van het VSBfonds  
en een particulier – een zogenaamde 
Schutter van het museum – kon tot 
verwerving worden overgegaan. 
Zodoende is een typerend stuk van 
goede kwaliteit uit de late periode 
van de kunstenaar toegevoegd aan 
het Nederlandse openbaar kunst- 
bezit.

Stedelijk Museum Alkmaar bezit vele  
portretten. Voor de 16de en 17de eeuw zijn 
dat vooral beeltenissen van Alkmaarse hoge 
heren en hun echtgenotes. Een aantal daar-
van is van de hand van bekende meesters 
als Maerten van Heemskerck, Caesar van 
Everdingen en Jan de Baen. Met de verwer-
ving van Willem van der Vliets portret van 
Pieter Jacobsz Pauw is de collectie voor het 
eerst verrijkt met een Delfts werk. Het inne-
mende regentenportret zal een prominente 
plek krijgen in de nieuwe vaste presentatie 
die Stedelijk Museum Alkmaar zaalsgewijs  
realiseert in 2012-2014.

Portretten van Willem Reyersz de 

Langue (1599-1656) en Maria Jorisdr 

Pijnaecker (1599-1678)

Willem van der Vliet

1626. Olieverf op paneel, 113 x 86,3 cm 

MUSEUM HET PRINSENHOF DELFT
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PAUW IN ALKMAAR

De familie Pauw is grofweg in twee tak-
ken te verdelen: een Delftse en een 
Amsterdamse. Stamvader van de Delftse 
tak was Jacob Adriaensz Pauw. Een van 
diens zonen, Pieter, trouwde in 1607 
met Weyntgen Heyckens en vestigde 
zich vervolgens in Alkmaar, dat in die 
tijd een bloeiperiode doormaakte. 

Pieter Pauw vervulde er diverse be-
stuurlijke functies. Zo was hij raad in de 
Alkmaarse vroedschap, dijkgraaf en bal-
juw van de Zijpe en de Wieringerwaard, 
bewindhebber namens Alkmaar  van de 
West-Indische Compagnie, schepen te 
Alkmaar en van 1641 tot 1642 burge-
meester.4 Het portret dat Van der Vliet 
van hem vervaardigde, dateert van vlak 

voor zijn aanstelling als burgemees-
ter; hij moet toen tot de machtigste 
regenten van de regio behoord heb-
ben, maar verloor juist ook in dat jaar 
zijn echtgenote. Van deze Weyntgen is 
eveneens een portret overgeleverd. Dit 
werk uit 1615 bevindt zich in het door 
haar neef gestichte Alkmaarse hofje van 
Nordingen. 
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Er is niet alleen een duidelijk aanwijs-
bare band tussen Pieter Pauw en de stad 
Alkmaar, maar ook tussen hem en een 
schuttersstuk in de stedelijke collectie. 
Dat laatste is bijna twee decennia ouder 
dan het borststuk en vervaardigd door 
de Alkmaarse kunstenaar Zacharias 
Paulusz. Jonger dan op Van der Vliets 
stuk, maar duidelijk herkenbaar staat 
Pieter Pauw in de onderste rij, de derde 
van links. Dat hij voor een individueel 

portret in 1640 geen Alkmaarse, maar 
een Delftse kunstenaar vroeg, heeft 
vermoedelijk te maken met zijn connec-
ties in de stad – vele directe verwanten 
woonden er – en het hoge niveau van 
de Delftse portretschilderkunst in die 
periode.

Het ontspannen, aansprekende por-
tret van Pieter Pauw zal een prominente 
plaats krijgen in ‘Portret van Alkmaar’: 
de derde zaal die Stedelijk Museum 

Alkmaar ontwikkelt in de stapsgewijze 
vernieuwing van de vaste opstelling. In 
deze presentatie, waarvan de verwachte 
opening najaar 2013 is, wordt een beeld 
geschetst van de stad aan de hand van 
haar bewoners, hun omgeving en hun 
belevenissen. De elite komt aan bod, 
maar er is ook ruimte voor andere lagen 
van de bevolking. Naast portretten en 
persoonlijke (gebruiks)voorwerpen met 
een bijzondere uitstraling, zullen er vele 
stadsgezichten worden getoond. Wat 
een sympathiek en menselijk beeld zal 
Pauw geven van de regenten uit 17de-
eeuws Alkmaar. Een mooie afwisseling 
met de meer afstandelijke, pronkzuch-
tige en indrukwekkende burgemees-
tersportretten van bijvoorbeeld Caesar 
van Everdingen, waaraan onze bezoe-
kers zich al sinds oktober 2012 kunnen 
vergapen in de tweede vernieuwde zaal 
‘De Gouden Eeuw van Alkmaar’s

Christi M. Klinkert

Conservator 

Het Portret van Pieter Jacobsz Pauw (1584-
1647) is verworven met steun van het BankGiro 
Loterij Aankoopfonds van de Vereniging 
Rembrandt, het VSBfonds en een particulier

Noten

1. Zie de tent.cat. De portret-
fabriek van Michiel van 
Mierevelt (1566-1641), 
Delft 2011, pp. 20-22 en 
212-213, cat.nrs. 23a-b.

2. E.J. Wolleswinkel, ‘De  
portretcollectie Pauw van 
Wieldrecht op “Broek- 
huizen” te Leersum (II)’,  
Jaarboek van het Centraal 
Bureau voor Genealogie 
48 (1994), pp. 109-137, 
speciaal noot 37. In de 
jaren 1931-1958 bevond 
het zich als bruikleen in 
Centraal Museum Utrecht. 
Zie Catalogus der schilde-
rijen Centraal Museum, 
Utrecht 1952, p. 460, cat. 
nr. 1349: ‘Mansportret’.

3. De repliek bevat rechts het  
opschrift ‘WILLEM IACOBSE / 
PAUW ANNO 1640’. Dit is waar-
schijnlijk, net als het wapenschild, 
later opgebracht en zonder  
twijfel foutief. Willem was een 
twee jaar oudere broer van  
Pieter, maar al gestorven in 
1615. De leeftijd van 56 (die op 
het aangekochte portret staat 
vermeld in contemporain schrift) 
heeft Willem nooit bereikt.  
Pieter wel, precies in 1640. 

4. Vanwege zijn bestuurlijke taken in 
de Zijpe staan Pieter Pauw, zijn 
echtgenote en andere familie- 
leden meermaals vermeld in  
P. Dekker, Oude boerderijen en 
buitenverblijven langs de Zijper 
Grotesloot, 3 delen, Schoorl 
1986-1991; vooral deel 2a, p. 
483 en deel 2b, pp. 1232-1233. 

Portret van Pieter Jacobsz Pauw (1584-1647)

Willem van der Vliet

1640. Olieverf op paneel, 68 x 56 cm

PARTICULIERE VERZAMELING

(F oto: RKD/IB, Den Haag) 

Portret van Weyntgen Heyckens (1586-1640)

Onbekende kunstenaar

1615. Olieverf op paneel, 113,5 x 86,4 cm 

STICHTING HET PROVENHUIS VAN  

NORDINGEN ALKMAAR 

Officieren en  

vaandeldragers van 

de Oude Schutterij 

Zacharias Paulusz

1621. Olieverf op  

paneel, 145,8 x 233 cm 

STEDELIJK MUSEUM 

ALKMAAR 

Foto’s: Frank Broekhuizen, Tiel
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Zilver vervaardigd door Tielse edelsmeden is uiterst zeld-
zaam. Het Flipje en Streekmuseum bezit slechts enkele 
stukken: twee 17de-eeuwse bodestaven van een anonieme 
meester uit de 17de eeuw, een zilveren broodmand van 
Adrianus van Oosterhoudt uit circa 1775 en een aantal 
gebruiksvoorwerpen van de zilversmid Jan Hendrik 
Deerns (1764-1838). Verder bevindt zich in de collectie 
van het Historisch Museum te Arnhem nog een serpen-
tijnbeker van Servaes de Raedt uit het derde kwart van  
de 17de eeuw en ten slotte is er wat kerkzilver bekend.  
De aankoop van de tabakspot past in het verzamelbeleid 
van het museum, dat zich richt op de materiële geschie-
denis van de stad Tiel en omgeving met een accent op de 
voormalige jamnijverheid en het reclamefiguurtje Flipje. 
De aanwinst toont dat ook in een kleinere provinciestad 
objecten van niveau gemaakt werden. 

In 1982 wist het toenmalige Streekmuseum de  
Groote Sociëteit, de voorloper van het huidige Tielse 
museum, het eerste stuk zilver van Adrianus van 
Oosterhoudt te verwerven.1 Het gaat om een brood-
mand, die Van Oosterhoudt omstreeks 1775 maakte 
als pillegift (doopgeschenk) voor zijn stadsgenoot 
Johannes Dijckmeester. De kloeke mand valt op door 
het rijke graveer- en ajourzaagwerk met Lodewijk  
XVI-motieven. De nu aangekochte tabakspot heeft  
dezelfde uitstraling: het cilindrische model staat op 
een rand van zich herhalende bladvormen met een 
viervoudige filetrand erboven. Het middengedeelte is 
slechts versierd met een aantal brede, hol naar binnen 
gedreven verticale lijnen. Langs de bovenrand loopt 
een band met een aan elkaar geregen repeterend mo-
tief van een cirkel met in het midden een naar buiten 
stekende knopvorm. Het deksel is dubbel gewelfd en 
op de top versierd met drie lussen van samenge- 
bonden draperieën onder een bladrozet, waarop als 
knop een urnvormige vaas staat. De keurmerken zijn 
in de bodem geslagen. Omdat Tiel niet over een eigen 
gilde voor goud- en zilversmeden beschikte, heeft Van 
Oosterhoudt zijn werkstuk in Utrecht laten keuren. 

TABAK

Omstreeks het midden van de 16de eeuw groeide de 
uit Amerika afkomstige tabaksplant voor de sier in 
Nederlandse botanische tuinen.2 Dertig jaar later ging 
men de bladeren van deze plant als medicijn en in  
toenemende mate ook puur voor het genot roken. 
Hoewel de beste tabak uit Amerika kwam, ontstond  
er rond steden als Amersfoort, Nijkerk, Arnhem en 
Wageningen een inheemse teelt, die zich in de loop 
van de 18de en 19de eeuw naar het rivierengebied  
uitbreidde. De toenemende populariteit van tabak en 
de handel daarin vallen af te lezen aan de opbrengsten 
van de stedelijke tabaksaccijnzen. In Tiel werd deze  
accijns voor het eerst vermeld in 1618 en bracht deze 
heffing in de jaren erna telkens enige tientallen  
guldens op.3 Vanaf 1678 zette een stijging in die in 
1765 zelfs het niveau van duizend gulden bereikte. 

Ten gerieve van de roker produceerden diverse  
ambachtslieden sinds de 17de eeuw allerlei benodigd-
heden, zoals tabaksdozen, komforen, kleipijpen en  
tondeldozen. De eerste tabakspotten verschenen in de 
18de eeuw, toen rokers door het goedkoper worden 
van de tabak de kleipijp royaler konden vullen en 
daarom meer voorraad bij de hand wilden hebben. 

Flipje en 

Streekmuseum

Tiel

Tabakspot
Adrianus van Oosterhoudt (Tiel 1751 – 1823 Groesbeek)

1784. Zilver, H 18,3, D 14 cm, gewicht circa 722 gram
Merken: stadskeur en provinciaal keur Utrecht, jaarletter A (1784), meesterteken 
AO (Adrianus van Oosterhoudt, Tiel)
Herkomst: Kunsthandel L’Argenterie Antique, Gees, Drenthe (2012)

Foto’s: Frank Broekhuizen, Tiel
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Deze potten werden uitgevoerd in aardewerk en tin en, 
voor de meer gegoeden, in zilver. Hun uiterlijk deint 
mee op het ritme van de opeenvolgende Lodewijkstijlen 
en de empirestijl. De zilveren exemplaren stonden als 
statusverhogend pronkstuk op tafel, met daaromheen 
genoeglijke rokers. 

VAN OOSTERHOUDT EN DE TABAKSPOT

Adrianus van Oosterhoudt werd in Tiel geboren en op 
12 november 1751 gedoopt als zoon van Daniel van 
Oosterhoudt en Elisabeth van Mill. Hij trouwde op 
23-jarige leeftijd in het naburige dorp Drumpt met zijn 
nicht Johanna van Riemsdijk.4 Het paar kreeg acht  
kinderen, van wie er enkele verdienstelijk tekenden en 
grafisch werk maakten.5 

Adrianus werd zilversmid. Het is niet bekend bij wie 
hij zijn opleiding kreeg. Hoewel Tiel midden 18de 
eeuw met ruim 3000 inwoners in grootte de vijfde stad 
van Gelderland was, zal de clientèle beperkt zijn ge-
weest.6 Bovendien was er concurrentie uit de naburige 
grote steden zoals Den Bosch, Utrecht, Arnhem en 
Nijmegen, en van allerlei galanterieloterijen waarvan 
de lootjes in Tiel bij bosjes werden verkocht. Voor de 
winnaars stonden er diverse zilveren voorwerpen klaar. 
In 1782 verzocht Van Oosterhoudt het stadsbestuur 

zelf zo’n verloting te mogen houden. Naast zijn zilver-
nering haalde hij zijn inkomsten uit een oliemolen in 
de stad. Bewaard gebleven patentregisters vermelden 
hem na 1807 niet meer als zilversmid, maar alleen als 
‘Ros-olymolenaar’ (een ‘rosmolen’ werd aangedreven 
door paarden of ezels). 

De nieuwe aanwinst is een interessant voorbeeld 
van het werk van een technisch goed opgeleide zilver-
smid, die echter buiten de grote centra werkte zodat 
hij slechts ten dele op de hoogte was van nieuwe  
ontwikkelingen en daardoor in de details zijn eigen 
ideeën volgde. Als geheel voldoet de tabakspot aan de 
classicistische vormen zoals die in de jaren tachtig van 
de 18de eeuw modern waren. Maar meer in detail  
bekeken, volgt de ornamentiek slechts op een afstand 
de gebruikelijke voorbeelden. Van het cilindrische  
lichaam is zowel het repeterende, aaneengeregen  
motief langs de bovenrand, als onderlangs de rij van 
repeterende bladvormen duidelijk onorthodox van  
karakter. Nog opvallender is dat de strikte regelmaat 
en symmetrie die in het classicisme basisprincipes  
vormen, geheel ontbreken. Op het deksel zijn drie 
grote draperielussen gedreven, het cilindrische  
lichaam is daarentegen ingedeeld door elf (in plaats 
van twaalf) staande holle lijnen, terwijl de filetranden 

Broodmand

Adrianus van Oosterhoudt

ca. 1775. Zilver, H 8,2, B 27,8, 

D 15 cm

FLIPJE EN STREEKMUSEUM TIEL
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Noten

1. P.W. Schipper, ‘Broodmand, 
Adrianus van Oosterhoudt’, 
Jaarverslag Vereniging  
Rembrandt 1982, pp. 59-61. 
Voor een overzicht van Tielse 
zilversmeden zie ‘Gelders  
Zilver’, Werken uitgegeven 
door Gelre, nr. 28, Arnhem 
1955.

2. Zie onder andere H.R. Tupan, 
Wolken van Genot, een 
cultuurhistorisch overzicht van 
het tabaksgebruik in 
Nederland, Assen 1983.

3. M.J. van Lennep, ‘Schets der 
economische ontwikkeling van 

Tiel gedurende de zeventiende 
en achttiende eeuw,’ Gelre, 
Bijdragen en Mededelingen, 
deel LXIX (1976/77), pp. 156-
185.

4. Voor de genealogische gegevens 
ben ik dank verschuldigd aan 
Wim Fase.

5. P.A. Scheen, Lexicon 
Nederlandse beeldende 
kunstenaars 1750-1880, Den 
Haag 1981, p. 383; hun werk 
bevindt zich onder andere in 
het Rijksprentenkabinet te 
Amsterdam.

6. Adrianus Bonebakker, zoon van 
de Tielse houder van de Bank 

van Lening Anthonie Bonebak-
ker en Maria Cornelia van Oos-
terhoudt (tante van zilversmid 
Adrianus van Oosterhoudt) 
vertrok als 25-jarige naar Am-
sterdam om daar zilversmid te 
worden. Hij werd de grondleg-
ger van de bekende firma Bone-
bakker. Zie B.J. van Benthem, 
De werkmeesters van Benne-
witz en Bonebakker: Amster-
dams grootzilver uit de eerste 
helft van de 19de eeuw, Zwolle 
2005.

7. Zie M. de Grood, Oranje boven, 
Patriotten naar de donder, 
Nijmegen 1986 (doctoraalscriptie 
KU Nijmegen).

Detail met de keurmerken

De zilveren tabakspot  
is verworven met steun 
van het BankGiro Loterij 
Aankoopfonds van de 
Vereniging Rembrandt,  
de M.A.O.C. Gravin van 
Bylandt Stichting, het  
Dr. Hendrik Muller’s 
Vaderlandsch Fonds en  
de Gemeente Tiel

eronder slechts op twee punten door gekruiste linten 
zijn samengebonden. Blijkbaar kon Van Oosterhoudt 
zich dergelijke onregelmatigheden veroorloven en zat 
hij er niet mee dat hierdoor geen van de onderdelen 
visueel fraai op elkaar konden aansluiten om zo tot 
één geheel te worden samengevoegd. Zijn clientèle 
moet minder kieskeurig zijn geweest dan de goed  
geïnformeerde elite in grote steden.

De maalstroom van de jaren tachtig, die bol stonden 
van de twisten tussen orangisten en de op Frankrijk  
georiënteerde patriotten, heeft ook Adrianus van 
Oosterhoudt met zich meegezogen. Samen met zijn 
broer Dirk, die kunstschilder was, schaarde hij zich aan 
de zijde der patriotten.7 Toen de spanningen verder 
toenamen, bracht hij in 1786 uit voorzorg zijn zilver-
werk buiten de stad, een juiste beslissing want een jaar 
later trokken prinsgezinden plunderend langs huizen 
van patriotten. Na de komst van de Fransen zat Van 
Oosterhoudt in 1795/96 in het stadsbestuur en  
vervulde hij enkele ambten op gewestelijk niveau.  
De revolutionaire omwentelingen van 1798 kwam hij 
niet ongeschonden door en hij verloor zijn ambtelijke 
functies. In 1813 volgde de aftocht van de Fransen en 
de inhuldiging van Willem I als vorst der Verenigde 
Nederlanden. Adrianus van Oosterhoudt vertrok uit 

Tiel en overleed op 30 april 1823 in Groesbeek,  
waar zijn dochter Elisabeth tien dagen eerder  
ontslapen wass 

Peter Schipper

Streekconservator musea Tiel, Culemborg en Zaltbommel

Met dank aan mevr. C. Willemijn Fock voor haar opmerkingen  

en aanvullingen
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Het Zutphense album amicorum is slechts één keer  
zijdelings vermeld in de literatuur,1 maar was verder  
volstrekt onbekend. De oorspronkelijke eigenaar, Aarnout 
Jacobus van Eynthoven, werd in 1805 geboren in 
Amsterdam en verhuisde rond 1838 naar Zutphen. Daar 
overleed hij in 1861. Zijn beroep is niet bekend, maar 
als amateurkunstenaar nam hij in de jaren 1830-33 deel 

aan diverse tentoonstellingen in Amsterdam en Den 
Haag. Onder zijn vrienden rekende hij bekende tijd- 
genoten als Quirijn Ver Huell (1787-1860), Andreas 
Schelfhout (1787-1870) en Hendrikus van de Sande 
Bakhuyzen (1795-1860).

VERBORGEN RUIMTE

Het recent verworven album amicorum is geen album 
in de zin van een boekje, maar een verzameling losse 
bladen. Waarschijnlijk aan het eind van het jaar 1831 liet 
Van Eynthoven een exemplaar van het boek Reis door 
Griekenland en de Ionische Eilanden, in de maanden junij, 
julij en augustus 1821 van Christiaan Müller door een 
boekbinder zo bewerken dat er een verborgen ruimte 
van 9,5 x 16,3 cm in ontstond. Hierin legde hij de  
bijdragen die hij van zijn vrienden kreeg.

In het album bevindt zich een door Van Eynthoven 
geschreven lijst van alle personen aan wie hij een velletje 
papier stuurde, met de verzenddatum en – waar van  
toepassing – de datum waarop hij het terugkreeg. Van 
meer dan 40 personen ontving hij in de jaren tussen 
1832 en 1858 een bijdrage. Het gaat daarbij met name 

Stedelijk Museum 

Zutphen

Album amicorum van Aarnout Jacobus van Eynthoven
Diverse kunstenaars

1832-58. 40 bijdragen in diverse technieken: waterverf, olieverf, potlood, pen en penseel op papier, 
blinddruk, fotografie, borduurwerk; 9,4 x 16,1 cm (bijdragen), 13,6 x 20,7 cm (album)
Alle bijdragen zijn gesigneerd, vaak ook gedateerd
Herkomst: Particuliere verzameling (2012)

Uit de 19de eeuw zijn vele alba amicorum bewaard gebleven, interessante
en minder interessante. Het album amicorum van Aarnout Jacobus 
van Eynthoven is op zich al belangwekkend door bijdragen van  
bekende kunstenaars als Schelfhout, Van de Sande Bakhuyzen en  
Ver Huell. Maar de waarde van dit album schuilt vooral in de bijdrage 
van de Zutphense apotheker Willem Hallegraeff: een gesigneerde en 
gedateerde ‘licht-teekening’ van 25 november 1839. Dit is de oudste 
in Nederland en door een Nederlander gemaakte foto, een belangrijke 
eersteling in een nieuwe techniek. Dankzij steun van verschillende 
organisaties kon dit album worden verworven door het Stedelijk 
Museum te Zutphen, de stad waar het is ontstaan. 

Foto: Patrick van G
em

ert, Zutphen
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om vriendschapsgedichten, maar ook ontving hij drie 
fraaie aquarellen, een olieverfschildering op papier,  
dertien inkt- of potloodtekeningen waarvan sommige 
gewassen met penseel, vijf borduursels en een blinddruk, 
een druktechniek zonder inkt waarmee een voorstelling 
in reliëf op papier kan worden aangebracht. Daarnaast 
is er nog een boomblad met een gedicht. 

Een van de mooiste bijdragen is van de kunstenaar 
Andreas Schelfhout, die een bergachtig rivierlandschap 
met potlood, pen en bruine inkt tekende. Op de  
achterzijde noteerde hij: ‘A. Schelfhout uit vrindschap. 
Ontvangen te Amsterdam den 27 november 1833’. 
Hendrikus van de Sande Bakhuyzen tekende eveneens 
een bergachtig rivierlandschap, met daarin een herder 
die zijn kudde laat drinken. Een ander voorbeeld is een 
aquarel van een Indisch landschap van de schrijver/
kunstenaar Quirijn Ver Huell. Dit blad is thematisch en 
stilistisch verwant aan de belangrijke serie van meer dan 
100 aquarellen die Ver Huell in de periode 1816-1819 
had gemaakt en waarvan enkele eerder gepubliceerd 
werden in zijn Herinneringen van eene reis naar de Oost-
Indiën uit 1836. Deze reeks wordt nu in de collectie van 
het Maritiem Museum Rotterdam bewaard.

Het zijn overigens niet alleen kunstenaars die hebben 
bijgedragen aan het album. Van dominee Martinet 
Kuijpers uit Groningen ontving Van Eynthoven een  
tekening van de Bourgonjetoren in Zutphen, naar een 
getekend voorbeeld van Jan de Beijer uit 1743. De toren 
is lokaal bekend als de Martinetkoepel, genoemd naar 
J.F. Martinet, dominee, leraar en auteur van het bekende 
biologieboek Katechismus der Natuur. De Groningse 
Martinet Kuipers was mogelijk een nazaat. Hiermee is 
ook de lokaal Zutphense herkomst duidelijk vertegen-
woordigd in het album. Daarnaast ontving Van Eynthoven 
bijdragen van een aantal familieleden. Van met name 
een aantal dames kreeg hij fraaie borduursels met 
bloem- en vogelmotieven.

‘EENE LICHT-TEEKENING’

Maar de meest opzienbare bijdrage werd ingebracht 
door een inwoner van Zutphen: de oudst bewaard ge-
bleven foto die ooit door een Nederlander in Nederland 
is gemaakt. De maker is de Zutphense apotheker Willem 
Hallegraeff (1798-1870). Totdat deze opname opdook, 
was niets bekend over zijn fotografische activiteit. De foto 
in het album is een gefixeerd negatief. Het gaat hier 

Landschap met roeiboot

Andreas Schelfhout

1833. Potlood, pen en penseel 

in bruine inkt, 9,4 x 16,1 cm

STEDELIJK MUSEUM ZUTPHEN

‘Vriendschap is de bloesem van één 
ogenblik, en ~ de Vrucht van den tijd’

Willem Hallegraeff, 1839
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waarschijnlijk om een reproductie van een prent of  
tekening. We zien een romantisch tafereel van een  
paartje, waarvan de vrouw op een bankje zit bij de  
ruïne van een oude stads- of kasteelpoort.

De foto, die door Hallegraeff ‘eene licht-teekening’ 
wordt genoemd, meet 8 x 10 cm en is op het papier 
waarop zij was bevestigd met de hand 25 november 
1839 gedateerd. Dat is drie maanden na de intro- 
ductie van de fotografie in Parijs in augustus 1839, 
waarmee het met afstand de oudst bewaard gebleven 
Nederlandse foto is. Het album bevat overigens nog 
een zeer oude foto: een fotogram van een stuk kant 
(ca. 9 x 12 cm). Een fotogram is een afdruk van een 
voorwerp dat in de donkere kamer direct op licht- 

gevoelig materiaal is gelegd en vervolgens is belicht. 
Deze bijdrage is naar alle waarschijnlijkheid eveneens 
van Hallegraeff.

Lange tijd stond een op 29 augustus 1842 gemaakte 
daguerreotypie van Willem baron van Heeckeren van Kell 
te boek als de oudste Nederlandse foto. Enkele jaren  
geleden werd hij ‘gepasseerd’ door een 26 juli 1842  
gedateerd portret, gemaakt door de Fransman Daru of 
Auvry, die in die tijd in Nederland verbleef. Enkele jaren 
geleden dook in de collectie van de firma Enschedé een 
andere vroege daguerreotypie op, die met een slag om 
de arm in september 1839 wordt gedateerd – maar die 
is in Frankrijk gemaakt. Van de foto van Willem 
Hallegraeff is de datum onbetwistbaar en staat vast dat 
ze in Nederland en door een Nederlander is gemaakt. 
Wat de foto extra interessant maakt, is dat we weten in 
welke context zij fungeerde, namelijk als bijdrage aan 
een album amicorum, en welke achtergrond de maker 
had: Hallegraef was een apotheker die over de nood- 
zakelijke chemische kennis beschikte en met amateur-
kunstenaars omging. 

Ook wat onderwerp betreft staan de opnames van 
Hallegraeff aan het begin van een traditie. Reproducties 
van prenten en fotogrammen van kant komen in de 
vroege fotografie veel voor: de ‘grote’ William Henry 
Fox Talbot (1800-1877) heeft ze vervaardigd en daarna 
hebben anderen nog decennia lang vele vergelijkbare 
foto’s gemaakt. Het maken van een foto was nog dermate 
complex dat de vroegste pioniers vaak eenvoudige on-
derwerpen zochten die in hun directe omgeving onder 
handbereik waren, in plaats van ‘erop uit te trekken’. 

FOTOGRAFIE IN HET STEDELIJK MUSEUM IN ZUTPHEN

De collectie fotografie van het Stedelijk Museum 
Zutphen mag aanzienlijk genoemd worden. Dit geldt 
niet alleen voor de kwantiteit maar ook voor de kwaliteit. 

‘Eene licht-teekening’: de 

oudste foto van Nederland, 

25 november 1839  

(gefixeerd negatief)

Rechts: positief van de foto 

van Willem Hallegraeff

Fotogram van een stuk kant, 

zeer waarschijnlijk ook door 

Willem Hallegraeff gemaakt
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In aantallen bevat de verzameling 510.500 negatieven  
– waaronder de collectie Zeylemaker, die van nationaal 
belang is –, 250 originele afdrukken uit de periode 
1861-1900 en 7.500 latere afdrukken, 25 fotoalbums, 
4.500 kleinbeelddia’s en ongeveer 3.500 ansichtkaarten.

Als onderdeel van de topografisch-historische Atlas 
toont deze collectie het veranderende (stads)beeld van 
Zutphen en het graafschap Zutphen en zijn geschiedenis. 
Daarmee is deze zeer rijke en gevarieerde verzameling 
de belangrijkste visuele informatiebron voor iedereen 
die geïnteresseerd is in de geschiedenis en de ontwikke-
ling van Zutphen en de Graafschap. Het belang van de 
collectie fotografie is echter niet alleen plaatselijk. Door 
de spreiding qua tijd en onderwerpen en de aanwezigheid 
van beeldmateriaal met een (kunst)historische waarde, 
is de Zutphense collectie een excellent voorbeeld van 
een brede fotografieverzameling.

De verwerving van de oudste foto van Nederland,  
gemaakt door een Zutphense fotograaf voor het album 
amicorum van een amateurkunstenaar uit dezelfde stad, 
is van belang voor het beeld van de lokale geschiedenis. 
Maar bovenal onderstreept deze aanwinst de betekenis 
en de reikwijdte van de fotografiecollectie van het 
Stedelijk Museum in Zutphens

Christiaan te Strake

Conservator

Met dank aan Hans Rooseboom, conservator fotografie 

Rijksmuseum Amsterdam

Het album amicorum is verworven met steun van het BankGiro 
Loterij Aankoopfonds van de Vereniging Rembrandt, de Vereniging 
Vrienden Stedelijke Musea Zutphen en de Gemeente Zutphen

Kunstvragen

Maarten Tiemstra (29)
Financiële functie bij Shell, lid van de Vereniging Rembrandt 
sinds 2012, lid van de Caius Cirkel sinds 2013

Wat is je eerste kennismaking met kunst?
‘De eerste keer dat ik echt geraakt werd 
door een kunstwerk was in het midden 
van de jaren negentig. Ik woonde met 
mijn familie in Warschau en wij gingen af 
en toe naar Krakau. Vaste prik was dan 
een bezoek aan het Czartoryski Museum. 
Boven op zolder in een hoekje hing een 
schilderij van Leonardo da Vinci, Dame 
met hermelijn. Ik was geïntrigeerd door de 
levensechte hermelijn in de handen van de 
vrouw.’
 
Herinnert u zich nog uw eerste kunstreproductie?
‘Toen ik in groep 7 zat was het een lustrumjaar voor mijn basis-
school. Als ik het me goed herinner heb ik toen voor 25 gulden 
een reproductie gekocht van het lustrumschilderij, ik vond het  
een hele investering!’

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘In Hamburg, waar ik drie jaar heb gewoond, kocht ik met hulp 
van mijn ouders in 2001 een werk van Charles Fazzino. Hij maakt 
driedimensionale schilderijen van wereldsteden. Alle karakteristieke 
features van de stad zijn daar op terug te vinden. In het schilderij 
dat ik heb, is Hamburg afgebeeld. Dat het een bruisende stad is, 
spat er van af.’

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Na vierenhalf jaar in Londen naast de Wallace Collection te hebben 
gewoond ga ik heel graag terug naar dit museum. Een van de 
mooiste schilderijen daar vind ik De lachende cavalier van Frans 
Hals. Hij kijkt je aan alsof hij zo een gesprek met je wil beginnen. 
Een tweede favoriet is Tate Modern, waar alleen de entreehal al  
de moeite waard is!’

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen steunen?
‘Kortgeleden heb ik een expositie van Murakami gezien bij de 
Gagosian Gallery in Hong Kong. Zijn stukken zitten vaak vol met 
bloemen, boeddha’s en mangafiguren in felle kleuren, iets wat ik  
in Nederland nog niet veel gezien heb.’ 

Zou het ooit mogelijk zijn, wat zou u graag uit uw eigen  
verzameling willen schenken, om iedereen van mee te kunnen 
laten genieten?
‘Mijn collectie is niet noemenswaardig om daar iets uit te kiezen. 
Maar stel dat ik in de vorige eeuw Sir Hugh Lane was geweest  
en ik Les parapluies van Renoir kon schenken. Wie had ooit  
gedacht dat een paraplu zo mooi kon zijn!’ 

   Noot

1. H. Rooseboom,  
De schaduw van de 
fotograaf, Leiden 
2008, p. 67. 

Het papier 

waarop de foto 

oorspronkelijk 

was bevestigd, 

met daarop de 

naam van de 

maker en de 

datum 
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De rol die Venetië heeft gespeeld als schakel tussen  
verschillende werelddelen vormde de aanleiding voor 
Disorient. Als uitgangspunt dienden de reisverslagen van 
de koopman Marco Polo (1254-1324). Hij verliet in 1271 
Venetië om naar het Verre Oosten te reizen en keerde 
in 1295 terug. Zijn observaties over rooflustige of goed-
gemanierde volkeren, landen met goud en specerijen  
in overvloed, kristalheldere rivieren en papavervelden 
werden opgetekend na zijn terugkeer in Venetië.

Tan gebruikt deze verhalen voor de gesproken tekst 
bij hedendaagse filmbeelden van dezelfde gebieden. 
Terwijl een duizelingwekkende hoeveelheid impressies 
van landen uit het verre Oosten voorbij glijdt, hoor je 
Polo’s oordeel over de ‘vreemde’ gewoonten van de  
‘volkeren’ die een ‘onverstaanbare taal spreken’, en 
over welke handelswaar er te koop is. Zonder zich echt 
te verdiepen in die ‘vreemde’ culturen, droeg hij met de 
publicatie van zijn verhalen bij aan de stereotiepe beeld-
vorming van en (voor)oordelen over ‘het Oosten’ en 
uiteindelijk aan de kolonisatie ervan. Met haar beelden 
van onder meer vuilnisbelten en modderbruine rivieren 

lijkt Tan de economische en politieke uitbuiting van 
het verre oosten aan te willen duiden, die sinds de  
13de eeuw vanuit handelsstad Venetië op gang kwam. 

TAN ALS KUNSTENAAR

Fiona Tan woont al ruim twintig jaar in Nederland en 
volgde opleidingen aan de Rietveld Academie en de 
Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. 
Tegenwoordig geeft ze les aan kunstenaarsinstituut De 
Ateliers in dezelfde stad. Als dochter van een Chinese vader 
en een Australische moeder noemt ze zich ‘a professional 
foreigner, met een identiteit die gedefinieerd wordt door 
niet-zijn.’ Deze zienswijze komt terug in haar werk, dat 
veelal gaat over herinnering, geschiedenis, identiteit en 
migratie. Zij doet vaak diepgravend onderzoek of duikt in 
archieven voor zij begint. De verbindingslijn tussen histo-
rische gebeurtenissen en het heden is een van de thema’s 
die Tan aanwendt om haar individuele ervaringen relevant 
te maken voor anderen. Fiona Tan is een belangrijke 
vertegenwoordiger van haar generatie film- en video-
kunstenaars, waartoe ook Aernout Mik, Willem de Rooij, 
Germaine Kruip en Van Brummelen/De Haan behoren.

Museum voor Moderne Kunst Arnhem (MMKA) 

Arnhem

Disorient
Fiona Tan (geb. Pekanbaru, Indonesië 1966)

2009. Video-installatie
Herkomst: Frithstreet Gallery London (2012)

Fiona Tan vertegenwoordigde Nederland op de Biënnale van Venetië 
in 2009 met de video-installatie Disorient. In dit tweedelige werk laat 
Tan fictie en werkelijkheid en heden en verleden samensmelten.  
Ze gebruikte daarvoor de 13de-eeuwse reisverslagen van Marco Polo. 
Het MMKA heeft het werk aangekocht met behulp van de Titus Cirkel 
van de Vereniging Rembrandt, die het museum ondersteunde met 
een bijdrage van 50.000 euro.
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SOLOPRESENTATIE

Disorient was, zoals eerder gezegd, de Nederlandse  
inzending voor de Biënnale Venetië 2009. Tan wilde 
de 13de-eeuwse reisverslagen van Marco Polo confron-
teren met de beelden van het heden, in haar eigen  
associatieve montage. Op twee tegenover elkaar  
opgestelde schermen van enorme omvang zien be- 
zoekers op het ene scherm de denkbeeldige collectie 
voorwerpen van Marco Polo, bestaande uit objecten 
die hij van zijn reizen meenam. Op het andere scherm 
zien we hedendaagse documentaire en nieuwsbeelden 
uit landen die Polo noemde; landen die hij door-
kruiste op zijn tocht van Venetië naar China: Irak, 
India, Afghanistan en andere Aziatische landen.  
De meeste beelden gaan over armoede en oorlog. 
Hiermee wil Tan vooral duidelijk maken dat Marco 
Polo in haar ogen een gebrek aan begrip voor andere 
culturen aan de dag legde en dat hij onwil toonde om 
met andere culturen en samenlevingen om te gaan. 
Economisch gewin stond voor hem voorop. De manier 
waarop Fiona Tan de teksten van Polo koppelt aan  
hedendaagse en chaotische beelden uit het Midden-

Oosten en Azië geven het werk een kritische en  
betrokken lading.

TAN EN HET MMKA

Na de Biënnale in Venetië wilde het MMKA het werk 
graag tonen aan het Nederlandse publiek. Fiona Tan 
was hier enthousiast over en ontwikkelde een nieuwe  
installatie van Disorient in de Rijnzaal van het museum. 
De Rijnzaal, een van de mooiste museumzalen van 
Nederland, beschikt over een groot raam dat de hele 
breedte van de ruimte omvat. Dit enorme oppervlak 
werd met speciaal verduisterend folie beplakt waardoor 
de ruimte weliswaar donker werd maar het raam door-
zichtig bleef. 

Het depot dat in het werk een centrale rol speelt,  
een soort Wunderkammer, werd door Tan voor een deel 
samengesteld uit werken uit de depots van het MMKA, 
werken die aansluiten bij de thema’s die in Disorient 
naar voren komen. Tan maakte een zeer interessante 
keuze uit de depots; zij putte rijkelijk uit de collectie 
Ver Huell met tekeningen uit Indonesië, Chinees  
porselein en aardewerk, kisten en tapijten. Bovendien 

Disorient van Fiona Tan is 
tot en met 12 mei te zien in 
het MMKA 
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trok zij onverwachte verbindingslijnen met haar werk. 
Door dit alles was de presentatie van deze objecten voor 
bezoekers verrassend.

AMBITIES MMKA

Het MMKA heeft een aansprekende collectie die gedo-
mineerd wordt door een eigen interpretatie van begrip  
realisme. De ambitie is duidelijk; het verder uitbouwen 
en uitdiepen van de collectie door het verwerven van 
werken van nationaal en internationaal significant belang. 
Met behulp van het bestaande aankoopbudget en aan-
vullende fondsen en giften zal het museum aankopen 
doen die dit streven waarmaken. Met de schenking van 
de Vereniging Rembrandt is het gelukt Disorient van Fiona 
Tan aan te kopen, in elk opzicht een topstuk. Het werk 
sluit volledig aan op de positionering van het MMKA:  
‘op basis van het uitgangspunt ruimte voor realiteit geeft 
het MMKA mensen ruimte om te delen wat hen als individu 
en samenleving raakt en inspireert.’ Een van de uitgangs-
punten voor het museum is dat kunst midden in de  
samenleving staat, een afspiegeling vormt van wat daar 
leeft, discussie losmaakt en mensen aanzet tot overweging. 

Op deelcollectieniveau krijgt Disorient een sleutelpositie 
binnen de collectie Verzamelkernen realisme en figuratie 
en die van kunst, vormgeving en maatschappij. Het werk 
geeft op alle manieren die verwoord zijn in het collectie-
plan een beeld van de verhouding tussen kunst en reali-
teit: het is geëngageerd en het heeft inhoud en spreekt 
tot de verbeelding. Disorient vormt voor het MMKA een 
kwalitatief hoogwaardig werk, een topstuk. Het heeft een 
interessante ontstaansgeschiedenis, werd op verschillende 
manieren gepresenteerd en is inmiddels wereldberoemd. 
In samenhang met de reeds bestaande collectie van het 
MMKA, bijvoorbeeld vroeg werk van Marlène Dumas of 
dat van Monali Meher en Lida Abdul, is Disorient een werk 
dat in Arnhem niet mag ontbreken en dat nu dankzij de 
Vereniging Rembrandt ook niet meer doets

Peter de Kok

Hoofd Publiekszaken

Fiona Tans Disorient is verworven met steun van de Vereniging 
Rembrandt, namens haar Titus Fonds
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NIEUWS VAN DE VERENIGING

Rembrandtlezing 2012
Op 20 november 2012 hield Rudi Ekkart de Rembrandtlezing ‘Bewust 
verzamelen’. Ekkart wees hierin op het risico van verlies aan kennis en 
inhoudelijkheid binnen het museum ten gevolge van de ‘zware neerslag 
van subsidiekortingen, vergezeld van heftige stormen, die aangeduid 
worden met termen als stelselwijzigingen, fusies, doelmatiger func-
tioneren en efficiencywinst’.

Ekkart betoogde dat deze  
ontwikkelingen negatieve ge-
volgen zullen hebben voor het 
verwervingsbeleid van onze kunst-
musea. Want kennis en inhoude-
lijkheid binnen het museum zijn 
noodzakelijk voor een ambitieus 
verzamelbeleid, een beleid dat 
zich richt op het opvullen van 
zowel lacunes die al van oudsher 
worden gevoeld als leemtes die 
door de ontwikkeling van onze 
kennis aan het licht zijn gekomen.
Als een van de voorbeelden 
noemde Ekkart de met steun van 
de Vereniging Rembrandt aan-
gekochte portretten van notaris 
Willem de Langue en zijn vrouw 

Maria Pijnaecker voor Museum 
Het Prinsenhof in Delft (p. 28).  
Bij het door Het Prinsenhof op-
gezette onderzoek naar het werk 
van de portretschilder Michiel 
van Mierevelt werd de aandacht 
getrokken door Willem van der 
Vliet. Diens bijzondere plaats als 
Van Mierevelts belangrijkste con-
current in de Delftse portretkunst 
van de eerste helft van de 17de 
eeuw werd dusdanig duidelijk, dat 
er geen moment van aarzeling 
was toen deze tegenhangers in 
2009 ter veiling kwamen.
Voor de gehele lezing verwijzen 
wij u naar de website van de 
Vereniging, onder Actueel.

Voor de leden...

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 oktober jl. 
uitte een lid van onze vereniging zijn bezorgdheid over het 
voornemen van de regering het vak Culturele Kunstzinnige 
Vorming (CKV) in het voortgezet onderwijs niet meer verplicht 
te stellen. Mede naar aanleiding hiervan heeft de Vereniging 
Rembrandt deze zorg aan de betreffende instanties kenbaar 
gemaakt in een brief van 29 november 2012, gericht aan de 
Tweede Kamer. 

Het vak CKV toch  
behouden?
Als belangrijk argument noemt 
de Vereniging Rembrandt ‘dat 
het voortgezet onderwijs de 
enige plek is waar jonge men-
sen die relatief onbevangen  
in de samenleving staan nog 
kunnen worden geschoold in 
kunst en cultuur. Waar kinde-
ren zeer verschillende sociale 
achtergronden hebben zijn ze 
in de klas in beginsel gelijk. 
Dat is dé plaats en hét moment 
om collectieve aandacht te 
mobiliseren voor de elemen-
taire maatschappelijke waar-
den, waartoe de Vereniging 
cultuur rekent. Kennis van 
cultuur is voor opgroeiende 
mensen immers van even 
grote betekenis als kennis van 
talen en wiskunde. Zonder die 
kennis blijven mensen groten-
deels of helemaal verstoken 

van de verrijkende ervaring 
van kunst.
Nederland moet zijn eigen 
culturele waarde voor de ko-
mende generaties zowel toe-
gankelijk maken als herkenbaar 
houden. Goed en gericht on-
derwijs is daarvoor onmisbaar. 
Daar moet het verplichte  
vak CKV – naast eveneens 
verplichte talen en wiskunde – 
deel van blijven uitmaken’.

Inmiddels overweegt het  
kabinet CKV als verplicht vak 
op scholen te handhaven. De 
minister wil kunst toegankelijk 
maken voor veel meer mensen 
dan tot dusver. Scholen zijn 
daarvoor van groot belang, 
dus daarom is het belangrijk 
om een goede plek voor  
cultuuronderwijs te behouden, 
aldus de minister. 

Foto: Isolde G
eritan
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Voor de leden...

NIEUWS VAN DE VERENIGING

Wij zijn verheugd u te  
kunnen mededelen dat de 
Vereniging Rembrandt ook 
dit jaar weer met een stand, 
nummer 828, aanwezig is 
dankzij de steun van de TEFAF. 
De stand wordt een ontmoe-
tingspunt voor musea maar 
uiteraard ook voor u!

Mocht u naar de TEFAF gaan, 
dan nodigen wij u graag uit 
om ook even langs de stand 
van de Vereniging te lopen. 
Want ook dit jaar delen wij 
hier weer de ‘TEFAF-tips’ 
van de dag uit. Een lijst met 

werken die u volgens andere 
leden van de Vereniging 
vooral moet gaan bekijken. 
Een handig hulpmiddel om 
uw route door al het moois 
wat er te zien is te bepalen. 
En als u tips hebt van wer-
ken die niet gemist mogen 
worden, dan horen wij die 
uiteraard graag! Deze en 
andere berichten verspreiden 
we gedurende de TEFAF ook 
via Twitter. Volg ons via  
@VRembrandt. 

De TEFAF is dit jaar van 15 
tot en met 24 maart

In 2011 werd de Caius Cirkel bij de Vereniging 
Rembrandt opgericht. Anne Disch, 27 jaar, vertelt 
wat haar bewoog om zich bij deze jongerencirkel aan 
te sluiten.

Postduiven in een 
ruisdaellucht 
Daar zit ik dan. Op de 15de verdieping van het 
hoofdkantoor van PostNL in Den Haag. Er staat een 
computer voor me en er liggen twee telefoons op mijn 
‘flexplek’. Nog geen jaar geleden begaf ik me woens-
dagmiddag half één, vaste prik, naar het Concertgebouw 
voor het gratis Lunchconcert, waarna ik me kort in het 
nieuwe tasjesmuseum mocht ophouden, of de Zara. 
Bijna hetzelfde. Ik kijk naar buiten en besef dat de dag 
niet veel kunstzinniger gaat worden dan de aanblik 
van een paar postduiven in een ruisdaellucht. 

En toch heb ik behoefte aan meer culturele diep-
gang. Ik mis het. Bij het werkende leven schiet het er 
snel bij in. Toen Philipine Vonderhorst, collega en te-
vens dispuutgenoot, vroeg of Caius niet iets voor me 
was, klonk dat als precies wat ik zocht. Hoewel? Mijn 
moeder is dan wel een levende culturele headphone, 
maar ik had geen Kunstgeschiedenis gestudeerd. Nee, 
dat maakte niet uit. Ik mocht een kijkje komen 
nemen. 

Bij een kijkje is het niet gebleven toen ik de intro-
ductieborrel van Caius in Museum Het Grachtenhuis 
bezocht. De borrel moest ik eerst verdienen met een 
rondleiding en al snel besefte ik dat ik met iedereen 
boeiende, maar ontspannen gesprekken had over 
kunstgerelateerde onderwerpen. Het enthousiasme en 
de wil van de Caius Cirkel om te groeien voerde de 
boventoon. 

Kort daarop zijn we naar Unseen Photo Fair ge-
weest en het Stedelijk Museum, waarna bezoeken aan 
het museum Beelden aan Zee en de kunstbeurs Pan 
volgden. Het is een club met diepgang en een geza-
menlijke interesse. Niets meer of minder dan dat. En 
het werkt. Ik kijk vandaag naar buiten en denk aan de 
startende student die nu op de eerste rij in het 
Concertgebouw gratis vertier heeft van Lang Lang of 
Giovanni Antonini. Ach, wellicht is er voor hem of 
haar over tien jaar ook wel een plekje bij de Caius 
Cirkel. 

Anne Disch

Ontdek de TEFAF 
2013 met onze tips
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Hollandse Nieuwe
Begin maart is het televisieprogramma Hollandse Nieuwe van start ge-
gaan. Dit onderdeel van AVRO’s Kunstuur gaat over nieuwe aanwinsten 
van Nederlandse musea. Wat vinden museumbezoekers van een bepaalde 
aankoop en waarom past deze in de collectie van dat specifieke museum?

Samen met het Mondriaan Fonds 
en het VSBfonds maakt de Vereni-
ging Rembrandt dit programma 
mogelijk. Musea laten hierin zien 
wat de voorgeschiedenis van hun 
aankoop is. Kernvragen zijn: hoe is 
de samenstelling van de collectie, 
hoe verliep de zoektocht om juist 
dát werk te vinden en wat waren 
de argumenten die de fondsen 
hebben overtuigd om de aan-
vraag te steunen?

Twee museumbezoekers zien 
samen met de directeur of de 

conservator de net binnengeko-
men en nog niet opgestelde  
aanwinst. Zij krijgen uitgelegd 
waarom deze aankoop van belang 
is, hoe het verhaal van de collectie 
hierdoor beter of op een andere 
manier verteld kan worden. In het 
tweede deel van dezelfde afleve-
ring komen de twee terug naar 
het museum, waar de aanwinst 
dan inmiddels op zaal is te zien. 
Kritisch wordt dan gekeken of de 
presentatie de boodschap duide-
lijk overbrengt.

Aankopen die getoond worden 
zijn onder andere de beelden van 
Charlotte van Pallandt (Museum 
Beelden aan Zee), het plafondstuk 
door Busschop (Dordrechts 
Museum), het zilver van Kasteel 
de Haar (als onderdeel van de 
aankoop van de collectie), de in-
stallatie van Fiona Tan (MMKA), 
de zilveren globebokalen 
(Rijksmuseum Amsterdam), het 
schilderij van Gainsborough (Rijks- 
museum Twenthe) en de water-
verftekening ‘Knotwilg’ door Van 
Gogh (Van Gogh Museum).

Kanttekening bij ‘Een portret van Rudi Ekkart’
In het najaarsnummer van het Bulletin van de Vereniging Rembrandt publiceerde Peter Hecht 
zijn mede op een interview met mij gebaseerde artikel ‘Een portret van Rudi Ekkart’. Uiteraard 
ben ik zeer blij met dit artikel en in het bijzonder met de wijze waarop Peter Hecht heeft  
duidelijk gemaakt wat mij zoal beweegt in mijn liefde voor musea (en zeer in het bijzonder 
voor de kleinere musea) en in mijn belangstelling voor de portretkunst. 

Om misverstanden te voorkomen wil ik echter 
een kanttekening plaatsen bij de op één na 
laatste zin van het artikel, die luidt: ‘Maar de 
ultieme triomf zou ook voor hem toch zijn, 
als Rembrandts Portret van Jan Six aan het 
openbaar kunstbezit zou kunnen worden toe-
gevoegd, of Frans Hals’ Portret van Isabella 
Coymans.’  

Rembrandts Portret van Jan Six maakt  
immers als onderdeel van de voor belangstel-
lenden toegankelijke Collectie Six al zeer lang 
deel uit van het openbaar kunstbezit. Dankzij 
de inspanningen van diverse generaties van 
de familie Six is dit schilderij voor Nederland 
bewaard gebleven en wordt het getoond in 
een context die mijn bijzondere belangstelling 
heeft, namelijk de in een woonhuis geplaatste 
historische familieportrettengalerij. In het 
interview met Peter Hecht heb ik wel mijn 
voldoening uitgesproken over het feit dat dit 
prachtige schilderij door de thans bestaande 
afspraken ook regelmatig voor een groter pu-
bliek te bewonderen zal zijn, zoals dat enkele 

jaren geleden mogelijk was op de expositie 
Hollanders in beeld in het Mauritshuis. 
Kortom, wat betreft dit schilderij ben ik  

gelukkig met de bestaande situatie en is  
er geen ‘ultieme triomf’ te behalen. 

Anders ligt dat bij Frans Hals’ Portret  
van Isabella Coymans, dat zich inderdaad  
in de verborgenheid van een (buitenlandse)  
particuliere verzameling bevindt en daar  
zelden uit tevoorschijn komt. Dit schilderij 
zou ik graag in de openbaarheid zien komen, 
maar dan wel, zoals ik in het interview al 
zei, ter hereniging met de tegenhanger, het 
Portret van Stephanus Geraerdts, dat be-
hoort tot de verzameling van het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. 
Onderbrenging van het Portret van Isabella 
Coymans in een willekeurig museum zou 
dus voor mij zeker ook geen bevredigende 
oplossing zijn. En ultieme triomf zou slechts 
te bereiken zijn indien het schilderij terecht 
komt in het museum in Antwerpen of in een 
ander museum dat met Antwerpen afspraken 
maakt over het beurtelings tonen van de twee 
portretten, zodat de artistieke en historische 
relatie van beide schilderijen weer volledig  
tot haar recht kan komen.

Rudi Ekkart

Zaterdag 16 en 23 maart komen onder andere het MMKA en Beelden aan Zee aan bod. 
Zie ook de website van de Vereniging Rembrandt onder Actueel. Vanaf 2-3 t/m 25-5 kan 
er gestemd worden op alle aankopen op de website kunstuur.avro.nl/hollandsenieuwe. 

Jan Six, door Rembrandt zowel in een 

schilderij als in een ets vereeuwigd
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Tijdens de zeer goed bezochte tentoonstelling De weg naar 
Van Eyck in Museum Boijmans Van Beuningen was een tot 
dan toe onbekend drieluik met de balseming van het lichaam 
van Christus te zien. Het triptiek bleek te koop. Voor het 
museum is dit een geweldige kans een dergelijk vroeg werk, 
naast de enige Van Eyck in Nederlands bezit en het rond 1415 
in Maastricht of Luik gemaakte Norfolk-triptiek, blijvend te 
kunnen tonen. 

Leading gift van de 
Vereniging Rembrandt

Museum Boijmans Van Beuningen wil dit hoogtepunt uit de 
pre-Eyckiaanse paneelschilderkunst dan ook graag verwerven. 
De Vereniging Rembrandt steunde deze ambitieuze wens met 
een leading gift van 600.000 euro, ruim een derde van de 
aankoopprijs. Met deze steun als basis heeft de verkoper het 
museum de tijd gegund om de aanvullende fondsen te werven 
opdat het triptiek voor altijd in het museum te zien zal zijn.
Zo wordt de vaste collectie het evenement dat altijd blijft.

Drieluik met de balseming van het lichaam van Christus,  
Brugge (?), ca. 1410 -20. Eikenhout, middenpaneel 31 x 31,9 cm; 
zijpanelen elk 31 x 12,8 cm, particuliere verzameling

Bezoekers aan de tentoonstelling De weg naar van Eyck ontvingen 

een flyer met bovenstaande tekst, Triptiek te koop, waarin zij tevens 

werden uitgenodigd om lid te worden van de Vereniging Rembrandt. 

Naar aanleiding van deze actie ontving de Vereniging een eenmalige 

schenking van een van de bezoekers. 

‘Het is een goede manier om 
onze betrokkenheid bij het doel 
van de Vereniging uit te dragen’, 
vertellen de heer en mevrouw 
Maljers-de Jongh. ‘We dachten 
er al langer over en vonden dat 
we dit plan nu maar eens vorm 
moesten geven. De mogelijkheid 
een naam te geven aan een 
fonds maakt ook weer duidelijk 
hoezeer het juist de particuliere 
schenkers zijn die een goed en 
waardevol openbaar kunstbezit 
zeker helpen stellen voor de 
toekomst. Zo krijgt de stem van 

de Vereniging Rembrandt er ook 
weer een “gezicht” bij. Dat wij 
hebben kunnen bepalen dat dit 
fonds bedoeld is voor aankopen 
van kunst waar wij van houden, 
maakt de instelling ervan des te 
aardiger’.

De Vereniging Rembrandt is  
de heer en mevrouw Maljers-de 
Jongh zeer erkentelijk en hoopt 
mede dankzij dit nieuwe fonds 
ambitieuze aanvragen voor 
aankoop van kunst uit de 
periode 1850-1920 mogelijk te 
kunnen maken.

NIEUW FONDS BIJ DE VERENIGING REMBRANDT

Het Maljers-de Jongh Fonds

Schenking aan het Zilverfonds
In december 2012 ontving de Vereniging Rembrandt een schen-
king van de heer Van Tienhoven, bedoeld voor het Zilverfonds.

De mogelijkheid een gift hoger dan 1.000 euro te bestemmen voor 
een verzamelgebied maakte de schenking voor de heer Van 
Tienhoven extra persoonlijk: ‘Mijn relatie met de Vereniging 
Rembrandt gaat ver terug, iets wat overigens voor mijn hele  
familie geldt. Ik vind het aardig dat de Vereniging niet verbonden 
is aan één museum, maar door het hele land mooie aankopen 
mogelijk maakt. Daarnaast vind ik de gedachte sympathiek dat 
mijn schenking én goed besteed wordt én dat dit bedrag gaat naar 
het mij dierbare verzamelgebied zilver. Ik zou het mooi vinden  
als velen mijn voorbeeld volgen. De Geefwet is wellicht net de 
aanleiding een goed voornemen ook uit te voeren’.

Eind oktober 2012 werd de Vereniging Rembrandt blij verrast door 
een vraag van de heer Maljers. Hij en zijn vrouw zijn al jarenlang 
lid van ‘Rembrandt’ en hadden nu het voornemen een Fonds op 
Naam op te richten. Dit resulteerde in de instelling van het 
Maljers-de Jongh Fonds, met als doelstelling het verlenen van  
financiële steun bij aankopen van kunst uit de periode 1850-1920 
in de breedste zin.
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GESTEUNDE WERKEN UITGELICHT

De Collectie 
Vormgeving
Keramiek, meubels en 
glas uit de 17de en 
18de eeuw, industriële 
vormgeving, De Stijl, 
Dutch Design – de  
verzameling toegepaste 
kunst en design van 
Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam is opvallend breed. 
Onlangs is de vaste opstelling vernieuwd. In acht zalen kunnen be-
zoekers aan de hand van diverse thema’s de geschiedenis van zeven 
eeuwen vormgeving volgen: van plaquettes uit de late middeleeuwen 
tot werk van hedendaagse ontwerpers. In deze presentatie zijn  
enkele belangrijke nieuwe aanwinsten te zien, waaronder het 17de-
eeuws kunstkabinet van Herman Doomer, dat in 2009 met onze steun 
werd aangekocht. Ook in het nieuwe collectieboek, samengesteld 
door Joost Grootens, wordt dit luxueuze meubel met zijn verrassende 
inhoud uitvoerig belicht.

Disorient van Fiona Tan
‘Everyone was talking about the Fiona Tan installation in the  
Dutch Pavilion, and there is a reason why’, schreef een recensente  
enthousiast toen Disorient in 2009 voor het eerst te zien was op de 
Biënnale van Venetië. Vorig jaar kocht het MMKA dit spraakmakende 
werk (zie pp. 38-40), waarin Tan aan de hand van 13de-eeuwse 
reisverslagen van Marco Polo heden en verleden op associatieve 
wijze laat samensmelten. Met een selectie Perzische tapijten, Oosters 
porselein, Chinees aardewerk en andere objecten verbeeldt zij een 
soort ‘Wunderkammer’ die als reconstructie van Marco Polo’s privé-
museum kan worden uitgelegd. Tans Disorient, verworven met 
steun van de Titus Cirkel van de Vereniging Rembrandt, is tot en 
met 12 mei te zien in het MMKA.

Flipje en Streekmuseum 

Tiel
Zilveren tabakspot, 

1784
Adriaan van 
Oosterhoudt

Stedelijk museum  

De Lakenhal Leiden

Roemer van groen glas 

met gebrandschilderde 

wapens van Leiden en 

Rijnland, 1660-1700

Anonieme kunstenaar

Museum 
Catharijneconvent 

Utrecht
Dubbelportret van 

Willem Thielen en 

Maria de Fraeye, 1634

Cornelis Jonson van 

Ceulen I

Aankopen in 2010, 2011 en 2012 met steun 

van het BankGiro Loterij Aankoopfonds van 

de Vereniging Rembrandt

Greep uit de gesteunde werken

Gesteund door de BankGiro Loterij

Musea gesteund door het BankGiro Loterij 

Aankoopfonds van de Vereniging Rembrandt

 1  Veluws Museum Nairac (2010)

 2  Rijksmuseum Twenthe (2010)

 3  SM’s Stedelijk Museum ’s Hertogenbosch (2010)

 4  Noordbrabants Museum (2010)

 5  Stichting Vrienden der Geldersche Kastelen  

t.b.v. kasteel Cannenburch (2010)

 6  Stichting Vrienden der Geldersche Kastelen  

t.b.v. kasteel Ammersoyen (2010)

 7  Museum Catharijneconvent (2010, 2011, 2012)

 8  Ottema-Kingma Stichting t.b.v. Gemeente-

museum het Hannemahuis (2010)

 9  Keramiekmuseum Princessehof (2011)

 10  Museum Bredius (2011)

 11  Museum Boerhaave (2011)

 12  Dordrechts Museum (2011)

 13  Museum Belvédère (2011)

 14  Stedelijk Museum Alkmaar (2012)

 15  Museum Het Schip (2012)

 16  Stedelijk Museum Zutphen (2012)

 17  Flipje en Streekmuseum Tiel (2012)

 18  Museum Martena (2012)

 19  Stedelijk Museum De Lakenhal (2012)

Rijksmuseum Twenthe

Landschap in de 

storm, 1804
Gerard van Nijmegen

SM’s, Stedelijk 
Museum ‘s 
Hertogenbosch 
Collectie sieraden en 

archief, 1964-1984

Emmy van Leersum

Museum 
Catharijneconvent

De vier kerkvaders, 

1632
Abraham Bloemaert 

Kermiekmuseum 

Princessehof
28 objecten 
sieraardewerk,  

ca. 1900
Faience- en 
tegelfabriek Holland 

Museum Belvédère

Sneeuwlandschap 

met sloot, 1913 

Jan Mankes

Dordrechts Museum

Plafondstuk met 

vogels,  1708 
Abraham Busschop

2010
2012

2011

 8
 9

 13

 18

 2 5

 1
 16

 15

 14

 11

 10

 19

 12

 7

 6
 17

 4  3

Extra steun van de 
BankGiro Loterij
Bijzonder verrast, maar vooral ongelofelijk trots waren wij toen 
vorige maand op het Goed Geld Gala bekend werd gemaakt dat 
de Vereniging Rembrandt in 2013 niet 300.000 maar 400.000 
euro ontvangt van de BankGiro Loterij. Dit geld is bestemd 
voor de ondersteuning van aankopen door musea die geen direct 
beneficiënt zijn van de BankGiro Loterij.

Dankzij deze constructie heeft de Vereniging Rembrandt met 
haar BankGiro Loterij Aankoopfonds de afgelopen jaren kunnen 
bijdragen aan 22 aanwinsten verdeeld over heel Nederland. 

Met haar 650.000 deelnemers kan de BankGiro Loterij dit jaar 
ruim 64 miljoen euro schenken aan cultuur in Nederland. Tijdens 

een feestelijke bijeenkomst in 
Het Scheepvaartmuseum in 
Amsterdam op 5 februari reikte 
de BankGiro Loterij de bedragen 
uit aan meer dan 65 culturele 
instellingen. De Vereniging 
Rembrandt was een van de or-
ganisaties die mochten rekenen 
op een hogere bijdrage. Wij zien 
in deze verhoging een belangrijk 
blijk van vertrouwen in onze 
doelstelling.
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VERENIGING REMBRANDT

LIDMAATSCHAPPEN

p ‘Jongmaat’ lidmaatschap 
€ 25 per kalenderjaar* tot 25 jaar,  
€ 1.000 eenmalig tot 35 jaar

p ‘Gezel’ lidmaatschap 
€ 65/ € 90 per kalenderjaar*  
voor 1 of 2 personen** 
€ 2.000/ € 3.000 eenmalig  
voor 1 of 2 personen** (vanaf 35 jaar)

p Bedrijfslidmaatschap
Vanaf € 1.000 per kalenderjaar* 

Als lid van de Vereniging Rembrandt ge-
niet u een aantal bijzondere privileges. Zo 
ontvangt u de Rembrandtkaart waarmee 
de permanente collecties van ruim 125, 
door de Vereniging gesteunde, musea vrij 
van entree bezocht kunnen worden. U 
ontvangt driemaal per jaar ons prachtige 
Bulletin met informatie en verhalen over 
kunstwerken die zijn gesteund door de 
Vereniging Rembrandt. En u wordt  
uitgenodigd voor de jaarlijkse leden- 
vergadering en bijzondere ontvangsten.

Geef een lidmaatschap cadeau
Bovengenoemde lidmaatschappen  
zijn ook een leuk cadeau om te geven. 
Een cadeaulidmaatschap kunt u opgeven  
via www.verenigingrembrandt.nl. 

Speciaal voor (klein)kinderen: 
‘Jongmaat’ lidmaatschap van 0 tot 35 
jaar € 1.000 eenmalig

Geef uw liefde voor kunst door aan  
de volgende generatie. Uw (klein)kind  
geniet van de privileges die bij het  
lidmaatschap horen en leert over het  
bestaan van het mecenaat voor kunst in 
Nederland. Wij nodigen u en uw (klein)
kind in het eerste lidmaatschapsjaar 
graag uit voor de kinderontvangsten.

SCHENKINGEN

De Vereniging Rembrandt is geheel  
vrijgesteld van schenk- en erfbelasting 
en is aangemerkt als algemeen nut be-
ogende instelling (ANBI) in de culturele 
sector. Uw gift komt dus volledig ten 
gunste van de doelstelling van de 
Vereniging Rembrandt en is bovendien, 
onder voorwaarden, fiscaal aftrekbaar.  
Bij periodieke schenkingen vanaf € 350 
gelden bijzondere privileges waarmee 
de Vereniging Rembrandt u wil bedan-
ken voor uw betrokkenheid.

Geefwet per 1 januari 2012
Vanaf 1 januari 2012 is voor vijf jaar de 
nieuwe Geefwet van kracht waarmee  
u uw gift met een multiplier van 25% 
mag verhogen. De Belastingdienst  
accepteert dus dat u een kwart meer  
aftrekt dan u eigenlijk heeft geschon-
ken. Deze extra aftrek geldt voor een 
maximum aan schenkingen van € 5.000 
per jaar. Er geldt dus een plafond: u 
kunt in totaal maximaal € 1.250 per  
jaar extra in aftrek brengen. Let op: dit 
geldt voor het totale aantal giften dat  
u in één jaar doet. Indien u meer dan  
€ 5.000 per jaar aan culturele instellin-
gen schenkt, dan is ook dit extra bedrag 

nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder 
multiplier.

Voorbeeld: stel, u schenkt € 1.000  
per jaar. Dit bedrag mag u verhogen tot 
125% (de multiplier), is € 1.250 en  
tevens uw aftrekpost. Bij het toptarief 
van 52% krijgt u dus € 650 van de fiscus 
terug. Een gift van € 1.000 kost u € 350 
(€ 480 zonder multiplier). U kunt er ook 
voor kiezen het extra fiscale voordeel 
van € 250 (netto € 130) aan de cultuur 
te schenken zonder dat het u iets extra’s 
kost. Voor andere tariefgroepen geldt 
eenzelfde soort berekening. Het netto 
fiscale voordeel bedraagt bij het 42% 
tarief € 100 en bij het 33% tarief € 75.

Eenmalige gift (geldelijk of in natura)
Een eenmalige gift kunt u fiscaal aftrek-
ken vanaf een drempel van 1% van uw 
zogeheten verzamelinkomen. De drempel 
bedraagt minimaal € 60. Voorbeeld: bij 
een verzamelinkomen van € 25.000 is de 
drempel € 250 en is € 2.500 het maximum 
aftrekbare bedrag. Indien men € 2.500 
schenkt is € 2.250 (€ 2.500 minus € 250) 
aftrekbaar. Wanneer u 11% (€ 2.750) 
schenkt is € 2.500 aftrekbaar. 

Een gift kan ook in natura (kunstvoor-
werpen) worden gedaan. Wij maken 
graag een afspraak met u om de moge-
lijkheden en uw wensen te bespreken.

Periodieke gift
Een periodieke schenking over een peri-
ode van minimaal vijf jaar is daarentegen 
geheel aftrekbaar. Een periodieke schen-
king is een jaarlijkse gelijke schenking 
voor minimaal vijf jaar, vastgelegd bij 
een notaris. De Vereniging Rembrandt 
helpt u graag bij het afsluiten van een 
notariële akte en neemt vanaf een perio-
dieke gift van € 350 ook de kosten voor 
haar rekening. De jaarlijkse gift is inte-
graal aftrekbaar van uw inkomen. 
Afhankelijk van uw inkomen krijgt u 
maximaal 52% van uw schenking terug 
en met de multiplier van 25% van de 
Geefwet zelfs nog meer. Voor veel be-
gunstigers is dit de meest aantrekkelijke 
vorm van ondersteuning. U biedt de 
Vereniging Rembrandt hiermee ook een 
grotere mate van zekerheid.

Verzamelgebieden
Vanaf een periodieke gift van vijf jaar  
€ 1.000 of een eenmalige gift van 
€ 5.000 kunt u uw gift nog persoonlijker 
maken en toewijzen aan een specifiek 
verzamelgebied: glas, moderne kunst, 
prenten en tekeningen, schilderkunst 
17de eeuw, schilderkunst 18de eeuw, 
schilderkunst 19de eeuw, zilver, middel-
eeuwse / kerkelijke kunst, niet-westerse 
kunst, beeldhouwkunst, kunstnijverheid 
en fotografie.

Rembrandtfonds op Naam
Vanaf een periodieke gift van vijf jaar  
€ 15.000 of een eenmalige gift van  
€ 75.000 kunt u ook een Fonds op 
Naam oprichten. Dit is een zeer per-
soonlijke vorm van schenken of nalaten. 
U kunt dan in samenspraak met de 
Vereniging Rembrandt zelf de naam en 
de doelstelling bepalen. Indien u hier 
meer over wilt weten maken wij graag 
een afspraak met u om uw wensen te 
bespreken.

Erfstellingen en legaten
Als u de Vereniging Rembrandt in uw 
testament wilt laten opnemen dan kan 
dat door middel van een erfstelling of 
een legaat. Door een erfstelling of legaat 
kunt u uw vermogen, een bedrag en/of 
kunstvoorwerpen nalaten aan de 
Vereniging Rembrandt. De bestemming 
van de kunstvoorwerpen kan worden  
bepaald in overleg met de Vereniging 
Rembrandt. Hiervoor geldt, onder  
bepaalde voorwaarden, de genoemde 
vrijstelling van erfbelasting. Tevens is er 
de bijzondere mogelijkheid dat erfgena-
men de erfbelasting gedeeltelijk voldoen 
door overdracht van kunstvoorwerpen 
aan de Staat. Wij maken graag een  
afspraak met u om de mogelijkheden  
en uw wensen te bespreken.

Contact
Voor meer informatie over schenken  
aan de Vereniging Rembrandt en de  
fiscale voordelen kunt u contact  
opnemen met Minke van Hooff:  
vanhooff@verenigingrembrandt.nl of 
070 4271720.

MAAK DEEL UIT VAN KUNST IN NEDERLAND

* Een lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met  
31 december. Indien u zich als lid opgeeft na  
1 oktober dan wordt u lid voor het nieuwe jaar.  
U krijgt de laatste maanden van dit jaar cadeau en 
betaalt uw lidmaatschap voor het eerstvolgende  
kalenderjaar. Indien u zich voor 1 oktober als lid  
aanmeldt, betaalt u de contributie over het lopende 
jaar. Opzeggingen graag voor 1 oktober.

** U ontvangt 1 Bulletin en 2 Rembrandtkaarten. 

Voor meer informatie kunt u contact met ons  
opnemen: bureau@verenigingrembrandt.nl of  
070 427 17 20. Wij helpen u graag verder.

De Vereniging Rembrandt is het grootste collectieve kunstmecenaat 
van Nederland en is toegankelijk voor iedereen die de openbare kunst- 
collectie in Nederland een warm hart toedraagt. Als u samen met ons 
verantwoordelijk wilt zijn voor de toekomst van de openbare kunst-
collectie in Nederland wordt dan lid van de Vereniging Rembrandt en 
maak zo op een persoonlijke manier deel uit van kunst in Nederland. 
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 ALKMAAR • Stedelijk Museum 
 AMERONGEN • Kasteel Amerongen 
 AMERSFOORT • Museum Flehite 
 AMMERZODEN • Kasteel Ammersoyen 
 AMSTELVEEN • Cobra Museum 
 AMSTERDAM • Allard Pierson Museum 
  • Amsterdam Museum 
  • Bijbels Museum 
  • Joods Historisch Museum 
  • Museum Amstelkring 
  • Museum Het Rembrandthuis 
  • Museum Het Schip 
  • Museum Van Loon 
  • Museum Willet-Holt huysen 
  • Nederlands Scheep vaartmuseum
  • Pijpenkabinet & Smokania
  • Rijksmuseum
  • Stedelijk Museum 
  • Stedelijk Museum Bureau 
    Amsterdam
  • Tropenmuseum 
  • Van Gogh Museum 
 APELDOORN • Paleis Het Loo-Nationaal Museum 
 APPINGEDAM • Museum Stad Appingedam 
 ARNHEM • Gemeentemusea 
 ASSEN • Drents Museum 
 ASTEN • Klok & Peel Museum Asten
 BARNEVELD • Veluws Museum Nairac 
 BERG EN DAL • Afrika Museum 
 BERGEN OP ZOOM • Het Markiezenhof 
 BEVERWIJK • Museum Kennemerland 
 BREDA • Breda’s Museum 
 BRIELLE • Historisch Museum Den Briel 
 DELFT • Legermuseum
  • Museum Lambert van Meerten
  • Stedelijk Museum Het Prinsen hof 
  • Volkenkundig Museum Nusantara
 DEVENTER • Gemeentemusea 
 DORDRECHT • Dordrechts Museum 
  • Huis Van Gijn 
 EINDHOVEN • Stedelijk Van Abbemuseum 
 ENKHUIZEN •  Stichting Rijksmuseum 

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

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

 ROERMOND • Cuypershuis
 ROTTERDAM • Atlas Van Stolk/Het Schielandshuis 
  (Museum Rotterdam) 

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

 daagse kunst (De Pont behoort niet 

tot de ondersteunde musea, maar geeft 

de leden van de Vereniging Rembrandt 

toch vrije toegang)

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

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

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

ONDERSTEUNDE MUSEA

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

VERENIGING 
REMBRANDT
ALS JE OM
KUNST GEEFT 

VRIJE TOEGANG TOT DE VASTE COLLECTIES VAN:



Bezichtiging van de vaste opstelling van het heropende Rijksmuseum

Na bijna 10 jaar van verbouwing, waarin alleen de Philipsvleugel kon worden bezocht, 
opent het geheel vernieuwde Rijksmuseum zijn deuren weer voor het publiek. Namens de 
directie nodigt Wim Pijbes de leden van de Vereniging Rembrandt van harte uit voor een 
ontvangst op 20 april. Voor het eerst kunt u het interieur naar ontwerp van de Parijse  
architect Jean-Michel Wilmotte zien met daarin de vernieuwde opstelling waarin beeldende 
kunst, kunstnijverheid en geschiedenis hand in hand gaan. Er zullen conservatoren aanwezig 
zijn om te vertellen over de nieuwe presentatie. Vele door de Vereniging Rembrandt  
gesteunde aanwinsten zullen voor de eerste keer op zaal worden getoond.

19.45 uur  Entree

20.00 uur   Bezichtiging van het geheel vernieuwde museum, met toelichting op zaal van 
 de conservatoren. Afsluitend wordt een drankje aangeboden in het atrium.

22.00 uur  Einde

Wij vragen u zich aan te melden vóór 12 april. Dit kan per e-mail of door de bijgevoegde 
antwoordkaart in te vullen en terug te sturen naar het Bureau van de Vereniging Rembrandt.
U ontvangt alleen bericht als wij uw aanmelding niet kunnen honoreren wegens een te 
grote opkomst.

Ve r g e e t  n i e t  u w  R e m b r a n d t k a a r t  m e e  t e  n e m e n !

BEREIKBAARHEID

Rijksmuseum 
Museumstraat 1 
1071 CJ Amsterdam
Telefoon: 020 674 70 00

OPENBAAR VERVOER

Het Rijksmuseum is vanaf Centraal Station 
te bereiken met de tramlijnen 2 en 5 (halte 
Hobbemastraat), vanaf station Zuid met 
tram 5 (halte Hobbemastraat), vanaf station 
Sloterdijk met tram 12 (halte Concertge-
bouw) en vanaf het Amstelstation met de 
metro naar het Weesperplein en vanaf daar 
met tram 7 of 10 (halte Spiegelgracht).  
Bel voor meer informatie Openbaar Vervoer 
Reisinformatie, telefoon 0900-9292 of kijk 
op 9292.nl

AUTO & PARKEREN

Vanaf de Amsterdamse Ringweg, de A10: 
afslag RAI (S109). In de directe omgeving  
is betaald parkeren beperkt mogelijk.  
Er is een bewaakte parkeergarage onder  
het Museumplein (Q-park, Van Baerlestraat 
33b, ingang bij het Concertgebouw).

VERENIGING REMBRANDT

PROGRAMMA 

VAN DE VERENIGING REMBRANDT IN HET RIJKSMUSEUM 
AMSTERDAM          ZATERDAG 20 APRIL OM 20.00 UUR

VOORJAARSBIJEENKOMST 
Op 4 januari is de digitale klok op de gevel van het 
Rijksmuseum begonnen met het aftellen van de nachten, 
uren en minuten tot de opening op 13 april


