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

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

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

VERENIGING 
REMBRANDT 

Willem Claesz. Heda, Stilleven met vergulde bokaal, 1635, In 1984 aangekocht door het Rijksmuseum Amsterdam met steun van de Vereniging Rembrandt



  

VOORWOORD NIEUW IN DE COLLECTIE NEDERLAND
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Ruim 11.000 mensen hebben 
een Rembrandtkaart in hun 
portemonnee. Een kaart die 
een bewijs is van dank van  
al die musea die ooit dankzij 
de Vereniging Rembrandt een 
droomaankoop hebben kun-

nen doen. Vele hiervan zijn inmiddels zo verankerd 
in ons gemeenschappelijk geheugen, dat weinigen 
zich nog realiseren met hoeveel inspanning, door-
zettingsvermogen, overredingskracht en financiële 
hulp deze aankopen ooit tot stand zijn gekomen.
 Daarom werd dit voorjaar, met dank aan het 
Mauritshuis, het boekje Het Mauritshuis & de 
Vereniging Rembrandt aan u toegestuurd. Vijftig 
werken in de verzameling van het museum zijn met 
hulp van de Vereniging verworven, werken die mede 
het belang van de collectie bepalen. Geen enkele 
bezoeker kan zich meer voorstellen dat deze schilde-
rijen er niet zouden zijn. Ze zijn ‘gewoon’ geworden, 
horen bij het Mauritshuis, en zijn reden het 
Mauritshuis te bezoeken.
 Zo vertegenwoordigt de Rembrandtkaart veel 
meer dan alleen gratis toegang tot vele kunstmusea 
in Nederland. De kaart vertegenwoordigt het willen 
bijdragen aan een goed doel, het mogelijk maken 
van aankopen die het openbaar kunstbezit verrijken. 
Meer dan 2000 werken zijn in de afgelopen 131 jaar 
mede dankzij de Vereniging met veel tromgeroffel 
en fanfare binnengedragen. Werken die bij de 
Collectie Nederland zijn gaan horen, en die je altijd 
weer terug kunt gaan zien.
 Niet alles wat ooit in Nederland verzameld is blijft 
in Nederland. Meer dan 100.000 bezoekers zagen  
in het Dordrechts Museum wat ooit door koning 
Willem II verzameld werd, maar door een veiling in 
1850 over de wereld verspreid raakte. Maar toen 
was er nog geen Vereniging Rembrandt.
 Het is goed om af en toe stil te staan bij dat wat 
dankzij de Vereniging Rembrandt, en ook dankzij 
vele andere fondsen en particulieren, verzameld 
wordt voor het gemeenschappelijk bezit. Om daar 
vervolgens zelf met al die andere honderdduizenden 
bezoekers van de Nederlandse musea van te genieten. 
Dat is bijzonders

Fusien Bijl de Vroe

Directeur van de Vereniging Rembrandt
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‘Niet gewoon’

30



  

JAARGANG 24  N0 1  ZOMER 2014

Nieuw in de Collectie 
Nederland

BEELDHOUWKUNST

 14 ‘Une très belle tête de Bacchus indien’

Portretkop met eikenkrans
Cyprus, 470-60 v.Chr.
RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN, LEIDEN

SCHILDERKUNST 16DE EN 17DE EEUW

 18  Hoornse bloemenweelde
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 6 Bewaren wat bewaard moet blijven
Fusien Bijl de Vroe
De Vereniging Rembrandt laat van zich 
horen bij de totstandkoming van de nieuwe 
Erfgoedwet.

 11  Boek in de maak  
Peter Hecht
De leden van de Vereniging 
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En verder

 10 Het Mauritshuis… nu in het echt!
Na het boekje en de Rembrandtspecial is er 
op 11 oktober een exclusieve ledenontvangst 
in het gerenoveerde Mauritshuis.

 39 Ogenblik: Post-postmodernisme
Prof. dr. Henk van Os 
Op de TEFAF van 2014 pre-
senteerde een Amerikaanse 
kunsthandelaar unverfroren het werk van  
een vervalser. Iets voor een museum?

  Kunstvragen
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Versterken van 
de Collectie Nederland

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

Verzamelgebieden

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

In dit nummer
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In het afgelopen jaar is het 
ministerie van OCW druk bezig 
geweest met het opstellen van een 
concept Erfgoedwet. Het bestuur 
van de Vereniging Rembrandt 
besloot deze concepttekst niet 
af te wachten, maar gaf aan 
Tom Barkhuysen en Machteld 
Claessens van advocatenkantoor 
Stibbe de opdracht onderzoek te 
doen naar de vraag hoe op een 
zo zorgvuldig mogelijke wijze 
omgegaan moet worden met 
kunstbezit van nationaal, regionaal 
en/of lokaal belang in het publiek 
domein. Dit onderzoek heeft 
geresulteerd in een advies met de 
veelzeggende titel Bouwstenen voor 
een toekomstbestendige regeling. 
Zorgvuldige omgang met kunst in het 
publiek domein. Met dit initiatief 
heeft de Vereniging constructief 
willen bijdragen aan het formuleren 
van een nieuwe Erfgoedwet. 

Minister Bussemaker onderkent 
het belang van het mecenaat als zij 

naar aanleiding van ‘enkele geval-
len van (dreigende) verkoop van 
enkele cultuurgoederen en collecties 
in gemeentelijk bezit’ schrijft dat 
het belangrijk is ‘dat overheden 
zorgvuldig omgaan met aan hen 
toevertrouwde cultuurgoederen, 
waarbij dient te worden voorkomen 
dat het belangwekkend cultuurgoed 
uit de publieke sfeer verdwijnt.’ Zij 
vervolgt: ‘Dat overheden zich tonen 
als een betrouwbaar eigenaar, is ook 
belangrijk voor de musea die hun 
collecties beheren: schenkingen, 
erfenissen en legaten vormen een 
belangrijke bron voor de uitbreiding 
van deze collecties. Het verkopen 
van cultuurbezit uit musea door 
overheden, kan potentiële schenkers 
afschrikken.’ (Concept memorie van 
toelichting, p. 15) 

WETTELIJKE BESCHERMING

Dit deel van de toelichting vormt 
voor de Vereniging Rembrandt de 
belangrijkste aanleiding om mee te 
denken over de opstelling van een 
nieuwe Erfgoedwet, daar waar het 
roerend cultureel erfgoed betreft. Het 
zou moeten gaan om het vastleggen 
in de wet van een zorgvuldige en  
objectieve procedure die, indien nodig, 
een adequate bescherming biedt. 
Een wettelijke procedure die zou 
moeten gelden voor het kunstbezit 
toevertrouwd aan alle overheden. 

Een wettelijk verankerde, zorg-
vuldige en objectieve procedure, op 
basis van deskundigheid; daar kan 
niemand tegen zijn. En daar is ook 
de minister, zoals blijkt uit de con-
cepttekst van de Erfgoedwet, alsook 
de Museumvereniging in de door 
haar leden aangenomen verscherpte 
Leidraad voor Afstoting van Museale 
Objecten (LAMO), een voorstander 
van. Een grondige procedure die niet 
alleen bepaalt wat bewaard moet 

Bewaren wat bewaard moet blijven

FUSIEN BIJL DE VROE

In juni van dit jaar schonk Willem baron 
van Dedem, erelid van de Vereniging 
Rembrandt, een topstuk van Meindert 
Hobbema aan het Rijksmuseum. De 
baron liet zijn genereuze gift vergezeld 
gaan van waarschuwende woorden aan 
de directie: ‘De enige goede Hobbema 
in Nederland werd in 1950 door de 
staat geschonken aan Canada als dank 
voor hun deelname aan de bevrijding. 
Dus als, laten we zeggen, China straks 
iets doet voor het land, ga ik ervan uit 
dat jullie als één man voor dit schilderij 
gaan staan’. Dit is een geluid dat de 
Vereniging Rembrandt al 131 jaar laat 
horen. De rol van pleitbezorger voor de 
bescherming en ontwikkeling van het 
openbaar kunstbezit is haar op het lijf 
geschreven. Ook nu, bij de totstand- 
koming van de nieuwe Erfgoedwet.

Erfgoedwet in de maak

Het volledige advies van Stibbe en de 
reactie van de Vereniging Rembrandt 
op het concept wetsvoorstel zoals 
ingediend tijdens de internetconsultatie, 
kunt u teruglezen op de website  
www.verenigingrembrandt/Erfgoedwet. 
Mocht u het rapport in papieren vorm 
willen ontvangen, dan kunt u dit 
aanvragen door een e-mail te sturen 
naar bureau@verenigingrembrandt.nl. 
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blijven, maar ook tot de conclusie 
kan leiden dat een voorwerp aan het 
publiek domein onttrokken kan wor-
den. Een procedure, uit te voeren 
door een nieuw in te stellen commis-
sie bestaande uit deskundigen, die 
kritisch overweegt of dat wat ooit 
verzameld is ook altijd bewaard zal 
moeten blijven. 

Het advies van de Vereniging 
Rembrandt gaat verder dan het 
verplicht stellen van een zorgvuldig-
heidsprocedure. In de eerste plaats 
beschouwt zij het opstellen van een 
nieuwe Erfgoedwet als een uitgele-
zen mogelijkheid om te komen tot 
een wettelijke beschermingsrege-
ling als belangrijke en noodzakelijke 
aanvulling op de zelfregulering zoals 
nu vastgelegd in de LAMO. Zo is de 
procedure van de LAMO niet met 
overheidssancties afdwingbaar. Ook 
kunnen derden, zoals het mecenaat, 
moeilijk invloed uitoefenen op de 
beslissing om een kunstvoorwerp al 
dan niet te onttrekken. In de tweede 

plaats biedt een nieuwe wet de 
mogelijkheid om te komen tot een 
verplicht te volgen zorgvuldigheids-
procedure voor álle overheden bij 
een voornemen tot onttrekking.

De zorgvuldigheidsprocedure zoals 
nu opgenomen in de concept wet-
tekst geldt alleen voor de Staat, pro-
vincies en gemeenten (en dus niet 
voor bijvoorbeeld waterschappen) en 
laat die overheden bovendien nog 
de ruimte om de procedure bij een 
voornemen tot onttrekking niet te 
volgen. Een wettelijke bescherming 
zal voldoende tegenwicht moeten 
kunnen bieden aan tendensen die 
het risico op onttrekking van kunst-
voorwerpen aan het publiek domein 
vergroten, zoals afnemende publieke 
middelen, de intrede van het markt-
denken in de museale sector en de 
decentralisatie van overheidstaken. 

VERTROUWEN VAN HET MECENAAT

Met een wettelijke bescherming 
wordt het vertrouwen in een zorg-

vuldige omgang door overheden  
met de aan hen toevertrouwde 
kunstwerken gewaarborgd. Juist het 
opnemen van een toekomstbesten-
dige, algemene zorgvuldigheidspro-
cedure in de wet, en niet alleen in 
de vorm van museale afspraken zoals 
de LAMO, zal het ondernemerschap 
en de daarbij behorende flexibiliteit 
van museale instellingen dienen, ook 
omdat deze procedure het vertrou-
wen van het – steeds belangrijker 
wordende – mecenaat bevestigt. 

Belangrijk is dat uit het advies van 
advocatenkantoor Stibbe naar voren 
komt, dat er ruimte is voor een wet-
telijke bescherming. Het ontbreken 
van zo’n wettelijke bescherming  
– die in Nederland al wel bestaat 
voor natuur en monumenten – is 
daarbij, zoals ook het advies laat 
zien, niet in lijn met internationale 
afspraken. Zo bevatten het UNESCO-
Verdrag en een daaruit voortvloei-
ende Aanbeveling uit 1972 onder 
meer de (inspannings)verplichtingen 

GESCHONKEN

Boslandschap met een vrolijk  
gezelschap in een wagen
Meindert Hobbema
ca. 1665. Olieverf op doek,  
90,5 x 109,8 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Willem baron van Dedem en 
Rijksmuseumdirecteur Wim Pijbes 
bij de presentatie van de nieuwe 
aanwinst 
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VERDWENEN

Landschap met twee watermolens
Meindert Hobbema
ca. 1670. Olieverf op doek, 90,1 x 128,3 cm
OTTAWA, NATIONAL GALLERY OF CANADA

Bij zijn schenking van de Hobbema aan het 
Rijksmuseum refereerde Willem baron van 
Dedem aan het schilderij dat in 1913 dankzij 
een actie van de Vereniging Rembrandt in 
het Mauritshuis was gekomen. In 1950 
schonk de minister dit doek zonder overleg 
met het museum of de Vereniging Rembrandt 
aan de Canadese regering als dank voor 
haar hulp in de Tweede Wereldoorlog.
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voor de Staat om te komen tot een 
wettelijke bescherming van open-
baar kunstbezit, waarbij tevens 
wordt voorzien in een stelsel van 
handhaving en sanctionering.

De Vereniging Rembrandt stelt 
dan ook een wettelijk verankerd 
‘getrapt vergunningenstelsel op 
maat’ voor, dat rekening houdt met 
de rechten, belangen en wensen 
van alle betrokken partijen, zoals de 
eigendomsrechten van de eigenaar 
en de wens van overheidsinstellingen 
en musea dat een procedure snel 
kan worden doorlopen. Een ‘getrapt’ 
stelsel, met een besloten voorpro-
cedure waarin het voornemen tot 
onttrekking in alle rust aan de nieuw 
in te stellen commissie kan worden 
voorgelegd. Deze commissie zal de 
minister adviseren, in evidente 
gevallen waarin een voorwerp wel  
of juist niet onttrokken mag worden 
aan het publiek domein. Als er volgens 
de deskundigencommissie verder  
onderzoek nodig is, kan er een aan-
vraag worden ingediend voor een 
uitgebreidere en openbare procedure. 
Hierbij zal de adviescommissie indien 
noodzakelijk met de nodige expertise 
worden uitgebreid, zodat er met extra 
zorgvuldigheid wordt geoordeeld. De 
adviezen van de commissie worden 
door de minister bekrachtigd met een 
besluit. Tegen een dergelijk besluit 
staat bestuursrechtelijke rechts-
bescherming open.

‘SIGNIFICANTIE’

Voor het eerste gedeelte van het  
getrapt vergunningenstelsel, de  
besloten voorprocedure, is gekozen 
om zo onnodige ophef en onrust 
over een voorgenomen onttrekking 
te voorkomen. Er is immers nog geen 
besluit genomen. En als een besluit 
openbaar wordt, is dit genomen op 
basis van onafhankelijk en deskundig 

advies waarbij geen ander belang 
een rol speelt dan een zorgvuldige 
omgang met wat is toevertrouwd.  
Is het besluit waarin de voorgenomen 
onttrekking al dan niet wordt goed-
gekeurd eenmaal openbaar, dan  
bestaat de mogelijkheid dit op een 
laagdrempelig niveau bij de bestuurs-
rechter aan te vechten, waarmee  
ook de betrokkenheid van de samen-
leving bij de definitieve besluitvor-
ming een plaats heeft. Het tweede 
gedeelte van het getrapt vergunning-
stelsel, de uitgebreidere procedure, 
vindt wel in de openbaarheid plaats, 
zodat de samenleving zich vooraf-
gaand aan de beslissing over de  
onttrekking kan uitlaten. De nu opge-
nomen procedure in het concept 

wetsvoorstel kent de voorgaande  
nuances niet.

Het advies van de Vereniging 
Rembrandt wijkt ook in een aantal 
andere zaken af van de concept 
Erfgoedwet. Zo vindt zij de criteria 
zoals nu in de Erfgoedwet geformu-
leerd te beperkt van toepassing. De 
lat is nu zo hoog gelegd dat de pro-
cedure veel van wat behouden zou 
moeten blijven, geen bescherming 
biedt. Zo gaat het in de concepttekst 
van de Erfgoedwet om voorwerpen 
die een bijzondere cultuurhistorische 
of wetenschappelijke betekenis heb-
ben én onvervangbaar én onmisbaar 
zijn voor het Nederlands cultuurbezit. 
Maar naar de overtuiging van de 
Vereniging Rembrandt is een kunst-

Anders dan  
de concept 
Erfgoedwet 
beschermt het 
voorstel van  
de Vereniging 
Rembrandt de 
gehele Collectie 
Nederland 

De totstandkoming van nieuwe wetgeving is 
een complex en langdurig proces. De werk-
zaamheden voor de Erfgoedwet zijn daarom 
al geruime tijd aan de gang. Er is inmiddels 
een concepttekst van de wet beschikbaar. 
De minister van OCW heeft het voornemen 
om in januari 2015 een definitief wetsvoor-
stel aan de Tweede Kamer aan te bieden.

 Zolang het wetsvoorstel nog niet door 
de Eerste Kamer is aangenomen, kan een 
ieder proberen invloed uit te oefenen op 

de inhoud van de wet; daarna bestaat die 
mogelijkheid niet meer (de mogelijkheid 
van een wetswijziging daargelaten). Het is 
daarom dat de Vereniging Rembrandt nu al 
de minister en Kamerleden informeert over 
hoe zij denkt dat kunst in eigendom van de 
overheid het best zou kunnen worden be-
schermd. De Vereniging heeft in het kader 
van de ‘internetconsultatie’ al een reactie 
ingediend op een concepttekst van de 
Erfgoedwet.

De Vereniging Rembrandt en de Erfgoedwet: 
beïnvloeding van een wetsvoorstel
Volgens de huidige planning zal op 1 januari 2016 de Erfgoedwet in werking treden.  
Met deze wet zal er een nieuw tijdperk aantreden als het gaat om de bescherming van  
ons cultureel erfgoed, waaronder ook begrepen de museale collecties. De Erfgoedwet  
bevat onder meer regels over het behoud van de Collectie Nederland. Deze Collectie  
is mede tot stand gekomen met behulp van Vereniging Rembrandt. Daarom wil de 
Vereniging Rembrandt ook graag intensief betrokken worden bij het bepalen van de 
inhoud en strekking van de nieuwe Erfgoedwet.

16 juni 2014 - 14 juli 2014: 

Internetconsultatie Erfgoedwet 

Januari 2015: Aanbieden 

wetsvoorstel aan Tweede Kamer

September 2014: Nader conceptwetsvoorstel 

wordt naar de Afdeling advisering van de 

Raad van State verzonden (niet openbaar)

16 juni 2014: Beschikbaarstelling 

concepttekst Erfgoedwet 

2014 2015
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voorwerp niet alleen beschermwaar-
dig wanneer dit een nationaal belang 
vertegenwoordigt. Ook regionale en/
of lokale belangen moeten worden 
meegewogen. Te denken valt dan 
aan, naast de belangrijke esthetische 
kwaliteit, de cultuurhistorische 
waarde, de voor een bepaalde regio 
belangrijke identiteitswaarde of de 
zeldzaamheid van het kunstvoorwerp. 
Criteria die samen te vatten zijn met 
het begrip ‘significantie’.

NU OF NOOIT

Het voorstel van de Vereniging 
Rembrandt kent essentiële verschil-
len met de voorgestelde Erfgoedwet. 
Anders dan die wet beschermt dit 
voorstel de gehele Collectie Nederland. 

Door de zorgvuldigheidsprocedure 
ook wettelijk te verankeren, zal naar 
de overtuiging van de Vereniging 
Rembrandt het gedachtegoed van  
de LAMO met extra zorg worden  
toegepast. En daar waar nodig  
geeft deze wettelijke verankering  
de rust dat het mecenaat met een 
bestuursrechtelijke ‘verzekering’  
kan opkomen voor het behoud van 
de kwaliteit van het zo zorgvuldig 
verzamelde Nederlands openbaar 
kunstbezit. Het is nu of nooit: de 
Vereniging Rembrandt beschouwt  
de voorbereiding van de nieuwe 
Erfgoedwet als dé kans om haar  
stem te laten horen en zorgvuldige 
omgang met kunst in het publiek  
domein te waarborgens

Vanaf het najaar 2014 zal de Vereniging 
Rembrandt actief Kamerleden gaan informeren 
over de Collectie Nederland, de totstandko-
ming daarvan met behulp van het mecenaat 
en de vraag wanneer kunstvoorwerpen aan 
die Collectie Nederland zouden mogen  
worden onttrokken. Ook heeft de Vereniging 
Rembrandt doorlopend contact met ambte-
naren van het ministerie van OCW en andere 
betrokkenen, zoals de Museumvereniging, 
het RKD en andere private fondsen.

In dit hele proces staan wij de Vereniging 
Rembrandt bij. Gelet op het grote maatschap-
pelijk belang dat met de nieuwe Erfgoedwet 
samenhangt, vindt de samenwerking tussen 
de Vereniging Rembrandt en Stibbe voor een 
belangrijk deel op pro bono basis plaats.  
Via onder meer dit Bulletin zal de Vereniging 
Rembrandt u op de hoogte houden van het 
vervolg van dit belangrijke, politieke proces.

Tom Barkhuysen en Machteld Claessens, 

advocatenkantoor Stibbe

September 2015: Aanbieden 

wetsvoorstel aan Eerste Kamer

1 januari 2016: Verwachte datum  

van inwerkingtreding Erfgoedwet

MEDESTANDERS
Het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSBfonds en 
het SNS REAAL Fonds onderschrijven het initiatief van 
de Vereniging Rembrandt. Ook stellen zij financiële 
middelen beschikbaar voor het onderzoek.

‘Van oudsher zijn particuliere schenkers van 
fundamentele betekenis voor het openbaar kunstbezit 
in Nederland. Wij moeten koesteren wat dankzij hun 
generositeit bijeengebracht is. Als partner in mecenaat 
hecht het Prins Bernhard Cultuurfonds eraan dat de 
nieuwe Erfgoedwet in dit verband waarborgen schept.’

Adriana Esmeijer

Directeur Prins Bernhard Cultuurfonds

‘Mecenaat vereist vertrouwen in continuïteit van 
openbaar kunstbezit’

Joost van Lanschot

Directeur VSBfonds

2016

BIJNA VERDWENEN

Grey, Orange on Maroon, no. 8
Mark Rothko 
1960. Olieverf op doek, 230 x 285,5 cm
ROTTERDAM, BOIJMANS VAN BEUNINGEN

In 1999 dreigde dit schilderij van Mark 
Rothko te verdwijnen uit Museum Boijmans 
Van Beuningen. Directeur Chris Dercon 
wilde het stuk verkopen ten behoeve van 
de financiering van de nieuwbouw. Zijn 
voorstel veroorzaakte grote ophef en  
werd uiteindelijk getorpedeerd door de 
verantwoordelijke wethouder Kombrink.
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Enkele dagen voor het verschijnen van dit  
boekje  lanceerde de Vereniging op haar website  
de eerste online Rembrandtspecial. Deze ter  
gelegenheid van de heropening gemaakte special  
is volledig gewijd aan het Mauritshuis. Alle 50 
schilderijen die de Vereniging Rembrandt de 
afgelopen 120 jaar mee hielp aankopen, worden  

in deze online presentatie afgebeeld en be sproken. 
Na al deze verhalen over de collectie is het nu tijd 
om deze in het echt te gaan bekijken. Namens  
de directie van het Mauritshuis nodigt Emilie 
Gordenker u van harte uit voor een exclusieve  
ontvangst op zaterdag 11 oktober van 18.30 tot  
20.00 uur, met uitleg op zaal door conservatoren.

Het maximum aantal inschrijvingen voor de  
ontvangst is 600 personen. Meld u aan vóór  
1 oktober. Inschrijven voor de ontvangst kan via: 
www.verenigingrembrandt.nl.  
U ziet hier meteen hoeveel plekken er nog zijn  
voor de ontvangst. Mocht u zich niet via internet 
kunnen aanmelden, dan kunt u gebruik maken van 
de antwoordkaart in dit Bulletin. U ontvangt 
een bevestiging van uw inschrijving. 

Vergeet niet uw Rembrandtkaart mee te nemen

Het Mauritshuis… nu in het echt!
 Ontvangst zaterdag 11 oktober van 18.30 tot 20.00 uur

In juni, daags voor de heropening van het 
museum, viel het boekje Het Mauritshuis 
en de Vereniging Rembrandt bij u op de 
mat. Een zeer gewaardeerd geschenk van 
het Mauritshuis. Een boekje waarin u de 
verhalen kunt lezen achter een aantal van de 
mooiste en meest opmerkelijke aankopen 
die het museum, met de steun van onder 
andere de Vereniging Rembrandt, sinds de 
late 19de eeuw heeft gerealiseerd.

Het Mauritshuis & de Vereniging Rembrandt
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WEBSITE

Die lof gold waarschijnlijk vooral de ambachtelijkheid, 
het geweldige kunnen van Koch, dat inderdaad op een 
lange traditie stoelt. En met modern werd denk ik niet 
meer dan 20ste-eeuws bedoeld, in de zin van: fijn dat 
men ook in die artistiek zo woelige tijd nog zulke mooie 
dingen maakte. Maar Kochs stilleven is toch ook modern 
op een andere manier, dat wil zeggen: bij uitstek karakte-
ristiek voor zijn tijd van ontstaan. Koch schilderde meer 
dan appels en peren op de balustrade van een bordes, 

want de schoonheid van  
het najaar heeft hier ook  
iets uitgesproken dreigends.  
Wij kunnen straks maar beter 
binnen blijven. 

Koch maakte dit stilleven in of 
kort na 1944, en zijn schilderijtje 
is, net als de gekozen techniek, 
een prachtig voorbeeld van de 
kunst uit de jaren dertig en veertig. 
Regressief, maar ook heel eigen in zijn 
toon en stijl, die allebei na de oorlog 
vooral als fout werden ervaren. In de 17de 
eeuw werd er ook wel eens fruit in een park geschilderd, 
heel decoratief, en Courbet schilderde fruit onder bomen 
toen hij als radicaal in de gevangenis zat – maar wat 
Koch hier heeft gemaakt is van een geheel andere orde. 
Waarover nu dus meer in Boek in de Maaks

Peter Hecht

Boek in de maak
 Een stilleven van Pyke Koch erbij

In maart 2014 werd aan de eerste aflevering van Boek in de maak 
een stilleven van Pyke Koch toegevoegd. De gebruikers van de 
site hadden dat schilderij uit een vijftal werken op de reservelijst 
van de stillevens gekozen, vaak met een opmerking erbij die  
getuigde van hun tevredenheid met het traditionele karakter 
ervan. Dit was nu ‘modern werk in een oude traditie’, schreef de 
ene liefhebber blij, terwijl een ander tevreden opmerkte dat dit 
schilderij bewees dat ‘een mooi stilleven ook modern kan zijn’.

Stilleven met  
appels en peren
Pyke Koch
ca. 1944-46. Olieverf  
op paneel, 19,8 x 30 cm
DORDRECHTS MUSEUM

(aangekocht met steun 
van de Vereniging 
Rembrandt in 1993)

Het Mauritshuis… nu in het echt!
 Ontvangst zaterdag 11 oktober van 18.30 tot 20.00 uur
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‘Het was de mail die je wilt krijgen 
op een maandagochtend,’ vertelt 
Besançon. ‘Een mevrouw uit Hasselt 
vroeg om meer informatie over de  
likeurkaraf die ze op Marktplaats te 
koop had staan. Ik zag direct dat dit 
een bijzonder stuk was; van deze 
karaf hebben we wel de ontwerp- 
tekening en een afbeelding in een 
Gero-prijscourant, maar een exem-
plaar had ik nog nooit onder ogen 
gehad. Ik heb even rondgevraagd bij 
andere kenners, maar niemand had 
deze ooit gezien. Ik wist niet hoe 
snel ik moest reageren.’ 

Voorjaar 2014. De verkoopster  
(die niet met haar naam bekend wil 
worden) is haar kast aan het opruimen 
als ze de karaf tegenkomt. Omdat ze 
wat meer ruimte op de plank wil,  
besluit ze hem te koop te zetten op 
de advertentiesite Marktplaats. Als 
de biedingen wel erg hoog oplopen, 
begint ze te beseffen dat ze met iets 

bijzonders te maken heeft en gaat  
ze op zoek naar informatie. In het 
weekend stuurt ze een e-mail naar 
het Glasmuseum, die bij conservator 
Hélène Besançon terechtkomt.  
Die schrijft maandagochtend om 
10.47 uur direct terug: ‘Zelden ben ik 
’s morgens zo blij met een e-mail als 
met die van u. We zijn al heel lang 
op zoek naar deze likeurkaraf van 
A.D. Copier! Het is de ontbrekende 
foto (nu ja, één van de ontbrekende 
foto’s) in het boek Copier Compleet 
dat wij drie jaar geleden hebben  
gepubliceerd.’

Een prijs kan Besançon op dat  
moment nog niet geven, dat is aan 
de taxateur. Wel laat ze merken  
geïnteresseerd te zijn in een bruikleen 
of eventuele koop. Nog diezelfde 
middag krijgt ze een e-mail terug: 
‘Wij hebben de karaf van Marktplaats 
verwijderd, we zijn in principe bereid 
de karaf aan jullie te verkopen.’  
De verkoopster wil hem niet aan de 
hoogste bieder op Marktplaats ver-
kopen omdat ze vindt dat dit stuk in 
een museum thuishoort. Zij had de 
karaf ooit gekocht bij een opruiming 
van een plaatselijke winkel. ‘Volgens 
mij komt hij uit de inboedel van hotel 
De Herderin in Hasselt. Ik kocht de 
karaf voor vijf gulden en hij heeft 
dertig jaar bij mij in de kast gestaan. 
Wij hebben hem elk jaar gewoon  
afgewassen, hij was te teer voor de 
vaatwasser.’ En dat is volgens 
Besançon ook de reden dat er geen 
ander exemplaar bekend is: ‘Het is 
een bol van glas met een verzilverde 
standaard. Het is simpelweg lastig 
schoonmaken. Hoe zet je die bol 
neer zonder deze stuk te laten gaan?’ 

De karaf uit 1930 komt uit een serie 
van 21 ontwerpen van A.D. Copier, 
Nederlands beroemdste glaskunste-
naar, die de Glasfabriek Leerdam in 
samenwerking met de Gerofabriek 
voor verzilverde voorwerpen maakte. 
De directeur van de Glasfabriek des-
tijds, P.M. Cochius, had een visie: hij 
wilde goede vormgeving combineren 
met een redelijke prijs. ‘Cochius 

Het verhaal lijkt rechtstreeks 
uit een aflevering van Tussen 
Kunst & Kitsch te komen: vrouw 
ruimt haar kast op en zet een  
glazen kan op Marktplaats, die 
een ontbrekend stuk uit een  
museumcollectie blijkt te zijn. 
Gunstig voor de verkoopster en 
een droom voor conservator  
Hélène Besançon van het  
Nationaal Glasmuseum: zij  
kreeg op die manier een unieke 
karaf van Copier in de schoot  
geworpen. Met een bijdrage van 
750 euro vanuit het P.H. Soeters 
Fonds voor 20ste-eeuwse  
glaskunst hielp de Vereniging 
Rembrandt deze aan te kopen.

VEERLE CORSTENS

  Te teer voor de afwasmachine
    Het verhaal achter de aanwinst

Likeurkaraf
A.D. Copier (1901-1991)
1930. Glas, verzilverd 
metaal, H 14,3 D 11 cm
Bijdrage: € 750, vanuit het 
P.H. Soeters Fonds voor 
20ste-eeuwse glaskunst
NATIONAAL GLASMUSEUM, 

LEERDAM

De likeurkaraf naar 
ontwerp van A.D. Copier is 
verworven met steun van 
de Vereniging Rembrandt 
dankzij haar P.H. Soeters 
Fonds voor 20ste-eeuwse 
glaskunst

Foto: Erik R
ijper
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wilde het volk verheffen,’ licht 
Besançon toe. ‘Het is een modernis-
tisch ontwerp dat helemaal past bij 
De Stijl en de Nieuwe Zakelijkheid 
die toen in zwang waren. Maar de 

prijs van fl. 9,50 bleek toch aan de 
hoge kant en de serie was geen com-
mercieel succes. Waarschijnlijk had 
dit te maken met de crisis in de jaren 
dertig. We weten niet hoeveel stuks 
van deze karaf gemaakt zijn, alleen 
dat de samenwerking niet is voort-
gezet. Dat maakt deze karaf ook een 
bijzonderheid.’ 

De koop is binnen een week  
geregeld. Besançon weet dat ze snel 
moet zijn om de bieders op Markt-
plaats niet de kans te geven de  
verkoopster op andere gedachten  
te brengen. Omdat het Glasmuseum 
zelf geen aankoopbudget heeft, be-
nadert het de Vereniging Rembrandt 
en enkele fondsen. De verkoopster 
gaat gelukkig akkoord met het be-
drag waarop de karaf was getaxeerd: 
1500 euro. De Vereniging Rembrandt 
draagt de helft hiervan bij vanuit 
haar P.H. Soeters Fonds voor  
20ste-eeuwse glaskunst. 

Werken van Copier maken een 
kwart van de collectie van het  
Glasmuseum uit, schat Besançon. 
Dat Copier zo bekend is, komt niet 
in de laatste plaats doordat bijna  
iedereen wel eens uit een van zijn 
glazen heeft gedronken. Het Gilde-
glas wordt nog steeds verkocht  
bij Blokker, en is een standaard  
geworden voor wijnglazen. Dat  
glas is net als de likeurkaraf in 1930  
ontworpen, maar commercieel een 
stuk interessanter gebleken.

ONTWERPTEKENINGEN

In de opstelling van het Glasmuseum 
staan meer objecten die met hulp 
van de Vereniging Rembrandt zijn 
aangekocht. Zo werd in 1992 de aan-
koop van een vissenkom van Chris 
Lebeau gesteund. En in 2002 speelde 
de Vereniging een grote rol toen de 
Glasfabriek Leerdam het bijbehorende 
museum niet meer wilde ondersteu-
nen. Job Meihuizen was destijds 
conservator van het museum en  
herinnert zich dat als een spannende 
tijd: ‘Onze collectie van 20.000 stuks 
was voor de helft van de Stichting 
Nationaal Glasmuseum Leerdam, de 
andere helft was eigendom van de 
glasfabriek Royal Leerdam. Toen die 
aangaf de verzameling te willen ver-
kopen was dat natuurlijk een grote 
klap. We hebben direct contact  
opgenomen met het Instituut 

Collectie Nederland, dat samen met 
de Erfgoedinspectie het belang van 
deze collectie zag.’

Maar het museum wilde niet al-
leen bij de overheid aankloppen en 
heeft daarom ook een aanvraag bij 
de Vereniging Rembrandt gedaan. 
Meihuizen: ‘Toen heeft de Vereniging 
Rembrandt besloten om een aantal 
belangrijke stukken van de fabriek te 
steunen. Het zijn die stukken uit de 
verzameling van Cochius, waarmee 
hij bij het 50-jarig bestaan van de 
Glasfabriek in 1928 besloot het  
museum te beginnen. Daarnaast een 
belangwekkende collectie Leerdam 
Serica, naar ontwerp van Copier.’

De rest van de collectie werd  
door het Rijk aangekocht en ook  
de ontwerptekeningen bleven in 
Nederland. Die tekeningen gaan 
terug tot 1915, het moment waarop 
Cochius kunstenaars begon te be-
trekken bij de vormgeving van hoog-
waardig gebruiksglas. In de periode 
tussen 1915 en 1930 hebben meer 
dan 35 kunstenaars, onder wie De 
Bazel en Berlage, ontwerpen voor  
de Glasfabriek gemaakt. Daarmee is 
Nederland een belangrijke glasnatie 
geworden. En dankzij die tekeningen 
was het bestaan van de nu aange-
kochte likeurkaraf bekends 

Veerle Corstens 

Freelancejournaliste

Conservator 
Hélène Besançon: 
‘Ik had nog nooit 
een exemplaar van 
deze likeurkaraf 
onder ogen gehad’

Ontwerp voor likeurkaraf
A.D. Copier 
30-5-1930. Potlood op  
papier, 224 x 288 mm
NATIONAAL GLASMUSEUM, 

LEERDAM

Gero-prijscourant uit 
1930 (collectie Rosalie van 
Egmond). Onderaan is de 
likeurkaraf afgebeeld. De 
glaasjes van het likeurstel 
zijn eveneens zeer zeld-
zaam, het Glasmuseum 
heeft er momenteel twee 
in bruikleen. 
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 Het portret geeft het gelaat weer van een man 
in de bloei van zijn leven. De volle, vierkante 
baard is in symmetrische golfpatronen  

gemodelleerd. De amandelvormige ogen en de  
archaïsche glimlach rond de lippen zijn duidelijke 
Griekse stijlkenmerken. Over het haar van de portret-
kop ligt een grote krans van eikenbladeren, waaraan 
eikeltjes hangen. Het stuk is een typisch voorbeeld 
van de Cyprische beeldhouwkunst uit de 5de eeuw  
v.Chr., een periode waarin het eiland onder Perzische 
heerschappij stond. In de kunst weerspiegelde deze 
overheersing zich in elementen die aan de Perzische 
kunst ontleend zijn. De rechthoekige krullende baard 
doet sterk denken aan afbeeldingen van Perzische 
dignitarissen op de reliëfs uit het paleis van Persepolis 
uit de late 6de en vroege 5de eeuw v.Chr.

De museummedewerkers beseften het direct:  
voor de Griekse afdeling van het Rijksmuseum van 
Oudheden zou deze kop een prachtige aanwinst bete-
kenen. Eind 2015 zal deze afdeling geheel vernieuwd 
aan het publiek gepresenteerd worden met als leidend 
thema: ‘Grieken in context’. De Griekse kunst wordt 
in de nieuwe afdeling niet als een geïsoleerd cultuur-
verschijnsel gepresenteerd, maar in samenhang met 
de omringende culturen. Vooral in de vroege perioden 
is er beïnvloeding door de overweldigende oriëntaalse 
en Egyptische beschavingen. De portretkop van de 
TEFAF, die Griekse en Perzische elementen in zich  

verenigt, maakt het begrip ‘Grieken in context’ in  
één keer duidelijk.

Er was, kortom, belangstelling om het stuk aan  
te kopen, maar tussen droom en daad staan, óók in 
de museumwereld, wetten in de weg en praktische  
bezwaren. Wetgeving en de ethische code van de 
International Council of Museums (ICOM) bepalen 
dat de herkomst van een archeologisch object water-
dicht te bepalen moet zijn. En praktisch gezien was 
de vraagprijs voor het museumbudget aan de hoge 
kant. Maar in navolging van Vergilius’ woorden 
Audaces Fortuna iuvat (‘Godin Fortuna helpt hen die 
durven’) nam het Rijksmuseum van Oudheden een 
optie op het object en ging aan het werk om de her-
komst te onderzoeken. 

DE ARCHITECT VAN DE KEIZER

Naar opgave van de antiquair stamde het stuk uit de 
verzameling van Hector-Martin Lefüel (1810-1880), 
de belangrijkste architect van keizer Napoleon III.  
Hij werd tweemaal onderscheiden met de Ordre 
National de la Légion d’Honneur. Lefüel was onder 
meer verantwoordelijk voor restauratie en nieuw-
bouw van het Louvre. Hij ontving als dank voor zijn 
diensten objecten uit de museumcollectie – iets wat 
tegenwoordig op flinke ‘praktische bezwaren’ zou 
stuiten! Zijn kunstverzameling bleef na zijn dood  
in de familie, totdat delen ervan in 2003 in Parijs 

VERZAMELGEBIED GESTEUND    BEELDHOUWKUNST

‘Une très belle tête de 
  Bacchus indien’
    Rijksmuseum van Oudheden verwerft Cyprische portretkop

Op de voorbezichtiging van de TEFAF van 2013 zagen mede-
werkers van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden bij 
een Londense antiquair een kop uit Cyprus. Het stuk was in 
meerdere opzichten de ‘missing link’ in de archeologische  
verzamelingen van Nederland. In de collecties van het 
Rijksmuseum van Oudheden en het Allard Pierson Museum 
bevinden zich weliswaar Cyprische sculpturen, maar niet van 
deze kwaliteit. Een gedroomde aankoop, maar óók in de  
museumwereld staan wetten in de weg en praktische bezwaren.

Portretkop met eikenkrans
Cyprus
470-460 v.Chr. Kalksteen, H 34,2 cm
Bijdrage: € 80.000, waarvan € 40.000 
van de Utrechtse Rembrandt Cirkel
RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN, 

LEIDEN

De portretkop uit Cyprus is verworven  
met steun van de Vereniging Rembrandt, 
mede dankzij haar Utrechtse Rembrandt 
Cirkel, en de BankGiro Loterij.

Reliëf uit Persepolis
Perzië
500-470 v.Chr. 
Kalksteen, H 154 cm
ARCHEOLOGISCH 

MUSEUM, TEHERAN
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werden geveild. De eerste zoektocht richtte zich dus 
op de herkomst van de Cyprische collectie in het 
Louvre. Deze bleek te stammen uit het midden van de 
19de eeuw: in 1861 organiseerde de Franse overheid 
een wetenschappelijke expeditie naar Syrië, Libanon 
en Cyprus.

Een van de deelnemers was Charles-Jean-Melchior 
de Vogüé (1829-1916), een aanstormend talent in de 
archeologische wereld. De Vogüé had een officiers- 
opleiding doorlopen en was enige tijd verbonden  
geweest aan het Franse corps diplomatique aan het hof 
van de tsaar in Sint-Petersburg. Maar zijn grote passie 
lag in reizen en archeologie. Hij nam ontslag uit de 
diplomatieke dienst en maakte in 1853 en 1854 een  
reis door Syrië en Palestina, met als doel de kerkelijke 
architectuur uit de periode van de kruisvaarders te 
bestuderen. Hij publiceerde zijn bevindingen in  
het werk Les églises de la Terre Sainte, dat in 1860  
verscheen. Met deze publicatie maakte hij naam in  
de wetenschappelijke wereld.

In 1861 werd hij gevraagd zich aan te sluiten bij een 
grote archeologische expeditie onder leiding van de 
theoloog Joseph-Ernest Renan. De Vogüé kreeg van 
Renan de opdracht om het eiland Cyprus ‘archeolo-
gisch in kaart te brengen’. Alle objecten die zij door 
aankoop of opgraving zouden verkrijgen, moesten 
met beschrijvingen en vermelding van vindplaats 
worden opgestuurd naar het Louvre. Zoals te ver-
wachten viel, kweet De Vogüé zich uitstekend van 
zijn taak. In zijn brieven toonde hij zich verrast door 
de mengcultuur van het oude Cyprus: de antieke 

sculpturen lieten Egyptische, Perzische en Griekse  
invloeden zien. In totaal werden er honderden  
sculpturen en inscripties gevonden, die het begin 
vormden van de Cyprische collectie van het Louvre. 

PUZZELSTUKKEN

Pas in 1989 werden de stukken van De Vogüé weten-
schappelijk gepubliceerd. In dat jaar verscheen van de 
hand van Antoine Hermary de Catalogue des Antiquités 
de Chypre: Sculptures. Hermary kon concluderen dat 
hij alle 220 stukken van De Vogüé in het Louvre had 
teruggevonden, op één na. Nummer 55 uit de lijst 
ontbrak. Het stuk stond in de lijst van de Grandes têtes 
sculptées (de grote gebeeldhouwde koppen) en werd 
omschreven als Une très belle tête de Bacchus indien, 
achetée 5 francs dans le village d’Athéniou, ‘een hele 
mooie kop van de Indische Bacchus, gekocht voor  
5 francs in het dorp Atheniou.’

De omschrijving ‘Indische Bacchus’ was afkomstig 
uit de klassieke archeologie. Hiermee werd in de 19de 
eeuw een portrettype van de wijngod op oudere leef-
tijd aangeduid, met volle baard en een wingerdkrans 
in het haar. Hermary opperde dat er misschien een 
verwisseling met een andere kop had plaatsgevonden 
– maar die was niet ‘très belle’ en ook niet zo ‘grand’ – 
en bleef zijn twijfels houden over de identificatie van 
nummer 55 uit de oorspronkelijke lijst. Het Rijks-
museum van Oudheden zocht contact met Hermary, 
die thans als hoogleraar klassieke archeologie ver-
bonden is aan de universiteit van Aix-en-Provence. 
Hermary bleek verheugd te zijn dat de portretkop  

Tetradrachme uit Naxos (Sicilië) met 
de ‘Indische Bacchus’
Ca. 460 v.Chr. Zilver, D 2,8 cm
CABINET DES MEDAILLES (BNF), PARIJS

Architect Visconti toont zijn 
plannen voor het Louvre aan  
keizer Napoleon III
Jean-Baptiste-Ange Tissier
1853. Olieverf op doek, 130 x 80 cm
LOUVRE, PARIJS 

(in bruikleen van Musée du Chateau 
de Versailles)

Rechts staat Hector-Martin Lefüel,  
op dat moment nog assistent van 
Visconti, die hij later zal opvolgen
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opnieuw in beeld was. Hij kon vertellen dat hij bij  
de Parijse veiling in 2003 de kop gezien had, en deze 
had herkend als het ontbrekende object nr. 55 uit de 
lijst van De Vogüé. De kop is zonder twijfel ‘très belle’ 
en heeft de eigenschappen van de ‘Bacchus indien’. 
Het Parijse veilinghuis Tajan gaf nadere inlichtingen 
over lot 29 op de veiling van 2003: het stuk was inge-
bracht door een zekere… Olivier Lefüel! Deze Lefüel 
is een nazaat van Hector-Martin, dus de puzzelstuk-
ken leken in elkaar te passen.

Toen het Antiquities Department van de Republiek 
Cyprus ook nog een verklaring afgaf dat het de aan-
koop van de kop door het museum volledig steunde, 
had het museum voldoende vertrouwen om op zoek 
te gaan naar de nog ontbrekende financiële middelen. 
Deze werden door medewerking van de Vereniging 
Rembrandt en de BankGiro Loterij gevonden, zodat 
de aankoop in oktober 2013 kon plaatsvinden en  
het publiek binnenkort in het Rijksmuseum van 
Oudheden kennis kan maken met dit meesterwerk  
uit Cyprus. Het stuk zal vanaf 27 november 2014 een 
belangrijke plaats innemen op de tentoonstelling 
‘Carthago’, als belichaming van Cyprus’ rol tussen 
oost en west. Door internationale samenwerking kon 
dit stuk mede dankzij de Vereniging Rembrandt gered 
worden uit de anonimiteit en een nieuwe toekomst 
krijgen in een openbaar toegankelijke archeologische 
verzamelings

Ruurd Halbertsma

Conservator klassieke wereld 

Kunstvragen 

Sigrid Hemels (41)
Hoogleraar belastingrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam 
en fiscalist bij Allen & Overy, adviseur van de Vereniging Rembrandt 
sinds 2014

Wat is uw eerste kennismaking  
met kunst?
‘Als we vroeger met vakantie naar 
Oostenrijk gingen, bezochten we elke kerk 
waar we langskwamen. Met moderne 
kunst ben ik in aanraking gekomen op de 
middelbare school. Ik weet nog goed hoe 
we in 1990 vanuit Nijmegen op excursie  
naar het Stedelijk Museum in Amsterdam 
gingen, en daar Memphis en Jeff Koons 
zagen. Dat maakte grote indruk.’

Herinnert u zich nog uw eerste kunstreproductie?
‘Absoluut. Na mijn eindexamen ging ik voor het eerst alleen met 
de trein naar Salzburg, waar mijn vader toen werkte. Onderweg 
in München zag ik een affiche hangen voor een tentoonstelling 
over Chagall. Daar ben ik heen gegaan en ik vond het fantastisch. 
De poster die ik toen heb gekocht, heeft vele studentenkamers 
overleefd en hing tot twee jaar terug nog aan de wand.’

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Dat was een jaar of tien, vijftien geleden. Op zondag staan er 
op het Spui in Amsterdam altijd kunstenaars die hun werk 
verkopen. Ik liep bijna elke week langs de kraam van Rebecca van 
Wierst en heb op een gegeven moment een klein werk van haar 
gekocht, een schilderij van een vrouwengezicht.’

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘We wonen in het centrum van Amsterdam en vinden het 
heerlijk om op zondagmiddag een uurtje naar een museum te 
gaan. Mijn favoriete musea zijn het Joods Historisch Museum en 
Foam, vooral vanwege de tentoonstellingen die daar altijd heel 
goed zijn.’

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen steunen?
‘Het gaat mij vaak niet zozeer om een specifiek kunstwerk,  
maar om het verhaal erachter. Ik luister graag naar museum-
directeuren of conservatoren die heel gepassioneerd kunnen 
vertellen waarom een bepaald werk in hun collectie van belang is.’

Zou het ooit mogelijk zijn, wat zou u graag uit uw eigen 
verzameling aan een museum willen schenken, om iedereen 
van mee te kunnen laten genieten?
‘Ik woon zelf in een klein appartement, maar het leuke van een 
lidmaatschap van de Vereniging Rembrandt is dat je met z’n 
allen verzamelt en dat je daar met z’n allen van kunt genieten. 
Ideaal voor mensen met een kleine beurs en een kleine woning.’

INTERVIEW



18  VERENIGING REMBRANDT  ZOMER 2014

VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 16DE EN 17DE EEUW

 Het werk van Pieter Gallis,  
die het schildersvak uit lief-
hebberij beoefende, is vrij 

zeldzaam. Thans wordt op stilistische 
gronden een dertigtal werken aan hem 
toegeschreven. Er zijn slechts twee  
gesigneerde en gedateerde schilderijen 
van hem bekend, die zich beide in de 
collectie van het Rijksmuseum bevin-
den: een stilleven met een krab en een 

porseleinen kom uit 1667 en een stilleven 
met vruchten op een tafel uit 1673.

Het recent aangekochte paneeltje 
met een festoen, het derde gesigneerde 
werk dat we van hem kennen, is ongeda-
teerd. Het is een kleurrijk arrangement 
van kruisbessen, aardbeien en uiteen-
lopende soorten bloemen, waartussen 
ook enkele kleine dieren zijn te ontdek-
ken, zoals een spinnetje links dat zich 

aan een draad naar beneden laat  
zakken. Dit festoen is veel meer dan 
Gallis’ vroege werk schatplichtig aan 
Jan Davidsz de Heem (1606−1683/84) 
en daarom vermoedelijk in de jaren 
tachtig van de 17de eeuw ontstaan, de 
tijd waarin Gallis vanuit Enkhuizen 
naar Hoorn verhuisde om beheerder  
te worden van de Bank van Lening.

In zijn nieuwe woonplaats kwam 
Gallis in aanraking met het werk van 
De Heem en de Hoornse stillevenschil-
der Jacobus Rotius (1644−1681/82), een 
navolger van De Heem. Beide meesters 
waren vertegenwoordigd in de collectie 
van de Hoornse burgemeester mr. 
Nicolaes van Suchtelen. Van Suchtelen 
bezat behalve vier stillevens van Rotius 
ook verschillende werken van stilleven- 
schilders van nationale betekenis, 
zoals Elias van den Broeck, Jacob van 
Walscapelle en Willem van Aelst. Van 
De Heem bezat hij ‘een Festoen met 
Fruyten en Bloemen’ ter waarde van 
500 gulden, een kapitaal stuk dat voor 
Gallis een onuitputtelijke bron van 
motieven moet zijn geweest. 

In Hoorn lijkt er tussen enerzijds  
de ‘liefhebbers’ van de schilderkunst 
en anderzijds de professionele schilders 
ongeacht rang of stand een vriend-
schappelijke omgang te zijn geweest. 
Zo is bekend dat Van Suchtelen in 1697 

Een groot deel van de vele kunstenaars die in de 17de-eeuwse 
Republiek werkzaam waren, is tegenwoordig nauwelijks of niet 
meer bekend. Dat geldt ook voor de Hoornse meester Pieter 
Gallis. Toch werd hij in de vroege 18de eeuw belangrijk genoeg 
gevonden om te worden opgenomen in Arnold Houbrakens 
kunstenaarsoverzicht De groote schouburgh. In februari 2014 kocht 
het Westfries Museum een festoen met bloemen en fruit van zijn 
hand. Een welkome aanvulling voor de collectie, waarin zich 
nog geen enkel stilleven uit de 17de eeuw bevond en Gallis alleen 
vertegenwoordigd was met een postuum portret.

Festoen met bloemen en fruit
Pieter Gallis (Enkhuizen/Purmerend  
1633-1697 Hoorn)
ca. 1685. Olieverf op paneel 35,5 x 43,8 cm
Bijdrage: € 18.600 uit het BankGiro Loterij 
Aankoopfonds
WESTFRIES MUSEUM, HOORN

Het stilleven van Pieter Gallis is aangekocht met 
steun van de Vereniging Rembrandt en haar 
BankGiro Loterij Aankoopfonds, de Stichting 
Kerkmeijer-de Regt en de Stichting Vrienden van 
het Westfries Museum.

Hoornse bloemenweelde
Stilleven van Pieter Gallis keert terug naar plaats van ontstaan

Postuum portret van Pieter Gallis op 
36-jarige leeftijd
Nicolaes Verkolje
ca. 1720. Olieverf op paneel, 26 x 33 cm
WESTFRIES MUSEUM, HOORN

EEN ‘BYZONDER 
VRIENTHOUWENDE’ 
KUNSTENAAR

‘Na hem [Frederik de Moucheron] komt de brave 
Landschapschilder, en die uit enkele zugt zonder toeleg 
op winst de Konst oeffende, PIETER GALLIS, geboren in 
’t jaar 1633 ten Toneel. Deze eenige jaren tot Enkhuizen 
gewoont hebbende, trok 1682 met ter woon naar Hoorn 
daar hy ’t bestier van de Bank van Leening had, dog 
egter onder dien dagelykzen omslag zyn buiten uuren 
naarstig aan de Konst besteede, waar door hy zodanig 
daar in vorderde, dat hy Landschappen, Bloemen, Fruit, 
en ander stilleven geestig [geestrijk] wist te schilderen. 
Hy was een bemint Man, byzonder vrienthouwende, 
inzonderheid met Konstschilders en Konstminnaars,  
en is overleden in ’t jaar 1697’. 

Arnold Houbraken, De groote schouburgh, dl. II,  

Amsterdam 1719, p. 328
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voogd was over de kinderen van Gallis 
en zelf ook bloemstillevens schilderde 
in de stijl van Rotius. Hij gaf Rotius ook 
opdracht een pendant te schilderen 
voor het stilleven van De Heem en stelde 
zijn verzameling ongetwijfeld open 
voor iedereen die dit kostbare werk 
van nabij wilde bestuderen. Gallis had 
formeel geen opleiding tot kunstenaar 
genoten, maar werd door de aquarel-
schilder Johannes Bronckhorst, die 
Arnold Houbraken informeerde over 
de in Hoorn werkzame schilders, 
daarom niet minder gewaardeerd.

GALLIS ALS LEERMEESTER? 

Uit onderzoek naar het leven en werk 
van Gallis kwam verrassend naar voren 
dat de circa 27-jarige Pieter Gallis  
mogelijk een tot dusver onvermoede 
rol als leermeester kan hebben ge-
speeld in het leven van de jonge Van 
Walscapelle. Van Walscapelle was in 
1644 geboren in Dordrecht. Hij liet zich 

op 15 mei 1673 inschrijven als poorter 
van Amsterdam, waar hij tot aan  
zijn dood werkzaam zou blijven als 
stillevenschilder en beheerder van het 
Amsterdamse lakenbereidersgilde.  
Hij trouwde in 1674 met een meisje  
uit Enkhuizen. Uit een Enkhuizer  
notariële akte, gepasseerd op 9 mei 
1661, blijkt dat hij voor aanvang van 
zijn schildersopleiding al contacten 
met Gallis onderhield. De mogelijke 
vriendschappelijke band tussen beide 
mannen laat zich ook aflezen uit de 
vermelding van een stilleven van Van 
Walscapelle in de collectie van Gallis’ 
dochter Johanna. Het werk van Van 
Walscapelle wordt thans hogelijk ge-
waardeerd en de kunstenaar geldt als 
een van de laatste belangrijke stilleven-
schilders van de 17de eeuw. Het is niet 
meer na te gaan in hoeverre hij door 
Gallis is aangezet tot zijn kunstenaars-
carrière, maar het is duidelijk dat over 
zogeheten amateurschilders niet bij 

voorbaat geringschattend moet worden 
gedacht.

Met de verwerving van het paneeltje 
is een belangrijk hiaat in de collectie 
van het Westfries Museum goed- 
gemaakt, want tot dusver bezat het 
museum geen enkel 17de-eeuws stilleven. 
Het schilderij van Gallis vormt boven-
dien een welkome aanvulling op de 
collectie familieportretten die het 
Westfries Museum in 1982 gelegateerd 
kreeg van de familie Pont, waaronder 
zich ook een postuum portret van 
Pieter Gallis door Nicolaes Verkolje 
bevond. Het hoeft geen betoog dat de 
aankoop perfect past in het collectie-
beleid van het museum, dat ernaar 
streeft de rijke geschiedenis van Hoorn 
en de betekenis van de stad tijdens de 
Gouden Eeuw zo goed mogelijk voor 
het voetlicht te brengens

John R. Brozius

Freelance kunsthistoricus
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 T ijdloze schoonheid. Tijdloos gevoel.  
Tijdloze waarden. Het is bijna onmogelijk 
om een bijvoeglijk naamwoord te bedenken 

dat méér uitgehold is geraakt doordat het te vaak is 
gebruikt. De enige andere kandidaat is wellicht  
‘onbetaalbaar’ (dit met dank aan de reclamejongens 
van de MasterCard-campagne van enige jaren gele-
den, waarin sommige dingen onbetaalbaar waren, 
maar er voor de rest, u weet het nog). Maar ‘tijdloos’ 
– zoals het Engelse woord timeless – is toch de term 
die de verbluffende kwaliteit samenvat van deze 
groep uitzonderlijk goed geconserveerde werken.

Josephus Augustus Knip was de beroemdste  
schilder van het Nederlandse geslacht dat ten minste 
vier generaties kunstenaars voortbracht. Zijn vader, 

VERZAMELGEBIED GESTEUND    PRENTEN EN TEKENINGEN

Tijdloos mooi
 Aquarellen Josephus Augustus Knip voor het Rijksmuseum

‘Een gevoel voor schoonheid en besef van 
tijd.’ Dat is het motto van het Rijksmuseum 
en het concept achter de nieuwe innovatieve 
chronologische presentatie die kunst en 
historische objecten in dezelfde zalen bijeen-
brengt. ‘Tijdloos’ is echter hét juiste woord 
voor dit spectaculaire ensemble van 46 
aquarellen gemaakt door Josephus Augustus 
Knip (1777−1847), dat onlangs door het 
Rijksmuseum met steun van onder andere de 
Vereniging Rembrandt van de erfgenamen 
van I.Q. van Regteren Altena is verworven.

Gezicht op de thermen van Caracalla
Josephus Augustus Knip
ca. 1809-12. Grafiet en waterverf, 5 bladen: 214 x 507 mm,  
160 x 508 mm, 210 x 515 mm, 148 x 514 mm en 365 x 510 mm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM
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46 aquarellen
Josephus Augustus Knip  
(Tilburg 1777-1847 Berlicum)
1809-12. Grafiet en waterverf, diverse 
afmetingen
Bijdrage: € 400.000, waarvan € 85.000 
uit het Hendrik de Jong Fonds en 
€ 15.000 uit het Liente Dons Fonds
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

De aquarellen van Josephus Augustus Knip 
zijn verworven met steun van de Vereniging 
Rembrandt, mede dankzij haar Hendrik de 
Jong Fonds en haar Liente Dons Fonds, het 
Gerhards Fonds/Rijksmuseum Fonds, het 
Mondriaan Fonds en het VSBfonds.

De Aureliaanse muur in Rome
Josephus Augustus Knip
ca. 1809-12. Grafiet en waterverf, 368 x 502 mm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM
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Nicolaas Frederik Knip (1741−1808), werkte als  
behangsel- en kladschilder; zijn jongere zus en broer 
waren eveneens schilders, Henriëtte Knip (1783−1842) 
maakte fruit- en bloemstillevens en Mattheus Derk Knip 
(1785−1845) landschappen in gouache. Tot de derde 
generatie behoorden onder anderen de kinderen van 
Josephus Augustus, de lithograaf Augustus Knip 
(1819−1859/60) en de immens populaire schilderes van 
honden en katten Henriette Ronner-Knip (1821−1909).

Josephus Augustus Knip begon zijn carrière als 
behangselschilder in het atelier van zijn vader. In 
1808 won hij de eerste editie van de Nederlandse Prix 
de Rome, de oudste en nog altijd meest prestigieuze 
kunstprijs van Nederland die dat jaar door Lodewijk 
Napoleon naar Frans voorbeeld was ingesteld, om de 
kunsten in het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden  
te stimuleren. Knip verbleef van november 1809 tot  
september 1812 in Italië, waar hij meer dan 500 werken 
maakte, voornamelijk aquarellen van monumenten en 
landschappen in en rond Rome. Deze grote, indruk-
wekkende aquarellen – waarvan sommige, als ze aan 
elkaar worden gelegd, panorama’s vormen van ander-

halve meter breed – bewaarde hij in een portefeuille 
om ze op een later tijdstip te gebruiken bij het maken 
van zijn schilderijen. Helaas moest hij tegen het einde 
van de jaren twintig stoppen met werken vanwege 
blindheid aan één oog. Bijzonder noodlottig voor een 
kunstenaar aan wiens werk zo’n hoge mate van detail-
lering ten grondslag lag. In 1832 werd hij volledig 
blind.

De Italiaanse aquarellen van Knip leggen de warme 
gloed van de Romeinse campagna vast; het gebruik 
van gedempte kleuren zou zich eenvoudig lenen voor 
woondecoraties in natuurlijke kleuren zoals die van 
verf- en behangproducent Farrow & Ball of een kleur-
ontwerp van Irma Boom. De aquarellen zijn uitgevoerd 
in een hyperrealistische neo-classicistische stijl. Ze 
maken een verrassend ‘moderne’ indruk die ook het 
hedendaagse publiek nog zeer aanspreekt. Net als 
Rembrandt wist Knip wanneer hij moest stoppen. 
Gevoelsmatig heeft Knip begrepen hoe effectief het 
kan zijn om delen van zijn papier wit te laten: dat wat 
hij besloot niet af te maken is net zo fascinerend als  
de minutieuze details van de rest van de compositie. 

Gezicht op de Ponte
Salario bij Rome
Josephus Augustus Knip
ca. 1809–12. Grafiet en  
waterverf, 423 x 591 mm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

−
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Slechts af en toe voegde hij figuren toe aan zijn  
aquarellen. Knips composities zijn ‘tijdloos’ in hun 
artistieke kwaliteit, maar tegelijkertijd zijn het unieke 
momentopnames van een vervlogen tijd. Ze tonen 
Het gezicht op de Tiber bij Fiumicino voordat het in de 
drukste luchthaven van Italië veranderde of het uiter-
lijk van de zogenoemde Tempel van Minerva Medica 
voordat dit vervallen nymphaeum werd ingekapseld 
door spoorlijnen en appartementengebouwen.

HERKOMST

De kinderen van Josephus’ dochter Henriette, de 
vierde generatie, schilderden alle drie. De dochters 
Alice Ronner (1857−1957) en Emma Ronner (1860−1930) 
waren relatief onbekende stillevenschilderessen in 
België. Zoon Alfred Ronner (1852−1901) schilderde 
ook en dong in 1880 mee naar de Prix de Rome,  
zonder succes overigens. Alfred overleed nog voor 
zijn moeder, maar niet nadat hij aan het eind van de 
19de eeuw haar financiële zaken had overgenomen  
en begon met het verkopen van de kunst van oudere 
familieleden.

Begroeide rotsen
Josephus Augustus Knip
ca. 1809–12. Grafiet en  
waterverf, 423 x 591 mm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Niet één, maar twee grote 
groepen aquarellen van Knip  
bewaard

De ateliernalatenschap van Josephus Augustus Knip 
was oorspronkelijk veel groter. Rond 1935 kwam een 
omvangrijke reeks tekeningen in handen van de 
verzamelaar Jan Knoef (1896-1948). Diens collectie 
werd in 1950 gekocht door zijn vriend Cornelis 
Johannes baron Schimmelpenninck van der Oije 
(1906-1987), lid van het Algemeen Bestuur van de 
Vereniging Rembrandt en tevens oprichter van het 
Genootschap Cornelis Ploos van Amstel Knoef. In 1998 
schonk dit Genootschap zijn uit ruim 4500 tekeningen, 
schetsboeken en albums bestaande verzameling van 
18de-eeuwse en 19de-eeuwse tekeningen door 
hoofdzakelijk Nederlandse kunstenaars – waaronder 
die van Knip – aan Museum Boijmans Van Beuningen. 
Met de verwerving van de 46 aquarellen door het 
Rijksmuseum zijn beide clusters behouden voor het 
Nederlands openbaar kunstbezit.
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Zijn zussen gingen door met afstoten van kunst. 
Belangrijke erfstukken van de familie werden in 1911 
(Den Haag) en in 1916 (Amsterdam) ter veiling  
gebracht. De werken die het Rijksmuseum heeft  
verworven behoren tot een groep van 111 aquarellen 
met Italiaanse gezichten die naar verluidt door een  
afstammeling van Knip in consignatie zijn gegeven 
bij veilinghuis De Zon in Amsterdam, waar ze  
2−18 april 1940 zijn geveild. Hier moet Van Regteren  
Altena ze gezien hebben. Op de veiling werden ook 
werken van ‘A. Ronner’ en waarschijnlijk ook van 
Alfreds moeder verkocht (een schilderij met katten  
en jonge poezen aangeduid als ‘H.R.’).
Van Regteren Altena, die zijn keuze met het oog  

van een kunstenaar maakte, kocht de 50 beste 
Italiaanse gezichten. De verzamelaar A.C.W. Staring en 
het Rijksprentenkabinet kochten ieder 10 aquarellen 
en ook de Amsterdamse Gemeentemusea verwierven 
een aantal stukken, ter plaatsing in Museum Fodor. 

HET RIJKSMUSEUM EN DE FAMILIE VAN REGTEREN ALTENA 

Professor dr. I.Q. van Regteren Altena (1899−1980) 
was van 1948 tot 1962 directeur van het Rijksprenten-
kabinet. Het Rijksmuseum heeft dan ook sindsdien 
een hechte band met hem en later zijn erfgenamen 
gehad. In 1977 schonk hij een tekening van Raphael 
aan het museum, en bij zijn overlijden in 1980 liet hij 
nog eens 66 Italiaanse tekeningen na. Voor meer dan 

Een deel van de Tempel van Minerva Medica, 
met S. Giovanni in Laterano in de verte
Josephus Augustus Knip
ca. 1809-12. Grafiet en waterverf, 3 bladen:  
190 x 262 mm, 177 x 490 mm en 363 x 501 mm 
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM
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Gezicht op de Tiber bij Fiumicino
Josephus Augustus Knip
ca. 1809–12. Grafiet en waterverf, 2 bladen: 
241 x 368 mm en 238 x 371 mm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Luchtfoto van de Tempel van Minerva Medica, Rome

tien jaar, tot 2013, heeft het museum de overige  
tekeningen uit de collectie van de familie in bewaring 
gehad. Na het overlijden van mevrouw Van Regteren 
Altena werd in 2008 een andere groep van 47 voor 
het merendeel 16de- en 17de-eeuwse Nederlandse  
tekeningen uit de verzameling ‘en lieu de succession’ 
geschonken. Voor de aankondiging dat de collectie 
Van Regteren Altena vanaf 10 juli 2014 in een periode 
van twee jaar bij Christie’s zou worden geveild, 
boden de erfgenamen het museum de gelegenheid 
om de aquarellen van Knip en een virtuoze penteke-
ning van Jacques de Gheyn II – Van Regteren Altena 
was dé autoriteit en kenner op het gebied van De 
Gheyn – te verwerven.

Met de verwerving van de aquarellen van Knip, 
die mede mogelijk gemaakt is door de Vereniging 
Rembrandt, beschikt het Rijksprentenkabinet nu  
– samen met hetgeen reeds in de collectie aanwezig 
was – over de in visueel opzicht aantrekkelijkste groep 
werken van Knip waar ook ter wereld. 

Jane Shoaf Turner

Hoofd Rijksprentenkabinet

 Jane Shoaf Turner 

De verzameling aquarellen van 
Josephus Augustus Knip is de  
eerste aankoop van Jane Shoaf 
Turner met steun van de Vereniging 
Rembrandt. Turner is hoofd van  
het Rijksprentenkabinet sinds 2011. 
Daarnaast is zij redacteur van het 
toonaangevende tijdschrift Master 
Drawings. Zij heeft diverse belang-
rijke catalogi en andere publicaties 
op haar naam staan en was 
verantwoordelijk voor de redactie 
van het 34-delige standaardwerk  
The Dictionary of Art (1996). 
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In de herfst van 1913 maakte Giacomo Balla 
een ritje in de zijspan van een motorfiets.  
De ‘motocicletta’, bepaald nog geen alledaags 
fenomeen, scheurde met een voor die tijd  
tomeloze vaart van zo’n vijftig kilometer per 
uur door de groene heuvels van de Pincio en 
de Villa Borghese in het noorden van Rome. 

Het ritje maakte een onvergetelijke indruk op 
Balla en werd de inspiratiebron voor Forme  
rumore di motocicletta. Met dit werk, waarin hij  
de snelheid en het lawaai van de voortrazende 
motorfiets weergaf, schiep Balla een sterk 
voorbeeld van wat de futuristen ‘dynamische 
sensatie’ noemden.

VERZAMELGEBIED GESTEUND    MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST

Futurisme van het zuiverste water
Kröller-Müller Museum koopt gezichtsbepalend werk van Giacomo Balla 
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 Op 20 februari 1909 publiceerde Filippo 
Tommaso Marinetti onder de titel ‘Le 
Futurisme’ het eerste futuristische manifest 

in de Parijse krant Le Figaro. Met een hoop bombarie 
werd de geboorte aangekondigd van een nieuwe  
culturele en maatschappelijke beweging die zijn oor-
sprong had in Italië: het futurisme. In provocerende 
taal en met een onverholen anarchistische inslag re-
kende het manifest af met alle zogenoemde ‘verrotte’ 
tradities en elites en proclameerde het een radicale 
verjonging van de cultuur en de samenleving als  
geheel. Dat de beweging in Italië ontstond, is niet 
verwonderlijk, want geen ander land ging zo gebukt 
onder de ballast van de traditie. In deze nationalisti-
sche oriëntatie en door het feit dat het zich niet primair 
of uitsluitend richtte op de beeldende kunst, verschilde 
het futurisme van andere avant-gardebewegingen 
zoals het kubisme of het fauvisme.

Het futurisme omarmde de dynamiek van de  
moderne samenleving, die volgens Marinetti het best 
werd uitgedrukt door snelheid en door de technologie 
van de machine. Hij verklaarde dat de wereld er een 
nieuwe schoonheid bij had: die van snelheid. Een 
brullende automobiel was volgens Marinetti mooier 
dan de Nikè van Samothrake. Hiermee verklaarde hij de 
oorlog aan de gangbare esthetische idealen. Mobiliteit, 
snelheid en dynamiek werden geassocieerd met  
vooruitgang in algemene zin, in tegenstelling tot de 
oude statische waarden. 

Begin 1910 verscheen met het Manifesto dei pittori 
futuristi een vertaling van de futuristische uitgangs-
punten naar de schilderkunst. Dit manifest werd,  
behalve door Giacomo Balla, ondertekend door zijn 
collega’s Carlo Carrà, Umberto Boccioni, Gino 
Severini en Luigi Russolo. Op 11 april van datzelfde 
jaar volgde La pittura futurista: Manifesto tecnico. Het 
kernbegrip in de beide manifesten was ‘dynamische 
sensatie’. Hoe dat precies tot uiting moest komen in 
de nieuwe schilderkunst, bleef enigszins vaag. In elk 
geval was het duidelijk dat de futuristische schilders 
de eigentijdse dynamiek, de sensatie van snelheid en 
van continue verandering tot uitdrukking moesten 
brengen. Meer concreet leidde dit tot het streven om 
een bewegend object op verschillende momenten in 
één beeld weer te geven. De geluiden, het lawaai en 
liefst ook de geur van het moderne leven moesten 
vorm krijgen in de lijnen, volumes en kleuren in  
het schilderij. De rol van de toeschouwer moest niet 

beperkt blijven tot observeren, hij moest meegezogen 
worden in het spektakel op het doek. 

‘BALLA IS DOOD’

Giacomo Balla was ouder dan zijn groepsgenoten  
en had voor hij zich bij het futurisme aansloot al  
een carrière opgebouwd als schilder en illustrator.  
In 1900 leerde hij tijdens een verblijf van enkele 
maanden in Parijs het neo-impressionisme kennen  
en terug in Rome maakte hij snel naam met het schil-
deren van portretten van gegoede burgers. Later 
bracht hij Boccioni en Severini de principes van het 
neo-impressionisme bij. Na zijn ‘bekering’ tot het  
futurisme bood hij onder het motto ‘Balla is dood’ al 
zijn ‘oude’ schilderijen aan voor de verkoop. Door 
deze ommezwaai kwam er een abrupt einde aan zijn 
succesvolle loopbaan. Zijn kring van bewonderaars 
en opdrachtgevers slonk tot een klein groepje geest-
verwanten en een handjevol excentriekelingen uit de 
Italiaanse adel en de bourgeoisie. Dit verklaart waar-
schijnlijk waarom de meeste van Balla’s futuristische 
werken, ook de belangrijkste, niet op doek zijn geschil-
derd maar op het veel goedkopere papier. Op foto’s 
van zijn atelier uit de jaren 1914−1920 zijn grote aan-
tallen niet-ingelijste werken op papier te zien, eenvoudig 
aan de muur gespijkerd.

Het was een jonge aristocraat uit het groepje 
avant-gardisten rond Balla, die de kunstenaar in het 
najaar van 1913 meenam voor een tochtje met zijn  
motorfiets. Balla’s dochter Elica beschrijft hoe deze 

Forme rumore di motocicletta
Giacomo Balla (Turijn 1871-1958 Rome)
1913-14. Olieverf en gouache op papier, 73 x 101 cm
Bijdrage: € 250.000
KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM, OTTERLO

Forme rumore di motocicletta is verworven met steun  
van de Vereniging Rembrandt, de BankGiro Loterij, het 
SNS REAAL Fonds, het VSBfonds en het Mondriaan Fonds

Volo di rondini
Giacomo Balla
1913. Gouache op  
papier, 49 x 69,5 cm
KRÖLLER-MÜLLER 

MUSEUM, OTTERLO
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man haar vader op een dag uitnodigde voor een  
ritje in het zijspan van zijn nieuwe motor en wat een 
verpletterende indruk deze gebeurtenis op hem heeft  
gemaakt. Ze schrijft dat het een emotionele belevenis 
voor hem was, iets geweldigs, heel modern, een ge-
heel nieuwe ervaring. Hieruit werd Forme rumore di 
motocicletta geboren, vervolgt ze, ‘metalige zilveren 
kleuren in stekelige prikkeldraadvormen geven de 
sensatie van het sputterende geluid van de motor van 
de motorfiets tegen een groene achtergrond van waar-
uit men de kleuren van de velden kan gewaarworden 
na de eerste regen van de herfst’.1

DE FUTURISTISCHE LACUNE

Sinds september 2013 is Forme rumore di motocicletta  
in het bezit van het Kröller-Müller Museum. Het werk, 
afkomstig uit een Zwitserse privécollectie, werd in 2012 
aangeboden op de TEFAF door kunsthandel Dickinson. 
De vraagprijs, aanvankelijk 3,5 miljoen euro, overtrof 
verre de eigen middelen van het museum. En ook met 
een gaandeweg tot 2,8 miljoen geslonken prijs kostte 
het de nodige tijd en volharding om Forme rumore te 
verwerven. 

We waren er vanaf het begin van overtuigd dat het 
werk bij uitstek in ons museum thuishoorde. Zoals 
bekend bracht onze oprichtster, Helene Kröller-Müller, 

een collectie bij elkaar waarmee zij de belangrijkste 
ontwikkelingen in de kunst van haar tijd wilde laten 
zien. Daar is ze bijzonder goed in geslaagd, maar het 
belang van het futurisme heeft ze te laat ingezien. 
Naar eigen zeggen, zoals blijkt uit haar Beschouwingen 
over problemen in de ontwikkeling der moderne schilderkunst 
(1925): ‘Helaas, ik kan geen voorbeeld uit de verzame-
ling hier vóór U laten verschijnen – ik zeg “helaas”, 
omdat het bij een verzameling, waarvan de strekking 
is, den ontwikkelingsgang in de kunst te demonstreren, 
toch gewenscht zou zijn, ook de futuristische phase te 
laten zien…’. Haar conclusie is zeker gerechtvaardigd 
omdat zowel het neo-impressionisme, waaruit de  
futuristische schilders voortkwamen, als De Stijl, 
waarop het futurisme een belangrijke invloed had, juist 
zeer goed vertegenwoordigd zijn in de verzameling. 
Ook het kubisme is prominent aanwezig. 

Helene Kröller-Müller was zeker niet de enige in 
Nederland die het belang van het futurisme niet of te 
laat onderkende. Tot ver in de 20ste eeuw werd de  
beweging een veel mindere status toebedeeld dan het 
kubisme en werden bovendien tal van verworvenheden 
van het futurisme aan het kubisme toegeschreven.  
In het Nederlandse openbare kunstbezit is deze stro-
ming dan ook slecht vertegenwoordigd. Het Stedelijk 
Museum Amsterdam bezit een Giacomo Balla 
(Automobile in corsa, 1913) en het Gemeentemuseum 
een Luigi Russolo (Revoluzione, 1913). 

FORME RUMORE IN OTTERLO

Alleen in het Kröller-Müller Museum werden serieuze 
pogingen ondernomen om de futuristische lacune te 
dichten. In 1971 werd met steun van de Vereniging 
Rembrandt Volo di rondini (1913) van Balla aangekocht 
en in 1977 volgde de bronzen sculptuur Forme uniche 
della continuità nello spazio (1913) van Umberto Boccioni 
(in een postuum gietsel), geschonken door de Dr. C.H. 
van der Leeuw Stichting. 

Met name de relatie tussen Forme rumore en Volo di 
rondini is interessant. In de cruciale jaren 1913−14 werkte 
Balla toe naar een abstracte weergave van beweging 
en snelheid aan de hand van twee motieven: de vlucht 
van zwaluwen (rondini) en de beweging van auto’s en 
motoren. Met de aankoop van Forme rumore heeft het 
museum nu niet alleen beide thema’s in huis, ook  
vormen de twee Balla’s een spannend contrast. Volo di 
rondini is zonder meer de meest uitgebalanceerde van 
de twee, met de zich herhalende, organische beweging 

Ritratto femminile
Gino Severini
1913. Pastel op karton, 66 x 56 cm
KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM, OTTERLO
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van de vogelvlucht. Het motorgeweld in Forme rumore 
is rauwer, de ronddraaiende tandwielen knarsen, de 
uitlaat sputtert en knalt. En dat is precies wat de  
futuristen ‘dynamische sensatie’ noemden.  

De Vereniging Rembrandt ondersteunde als eerste 
de aankoop van Forme rumore, gevolgd door het SNS 
REAAL Fonds, het VSBfonds en het Mondriaan Fonds. 
Het museum leverde een eigen bijdrage van 1,6 miljoen 
uit de gelden van de BankGiro Loterij. De vreugde over 
deze aankoop werd nog versterkt doordat het museum 
bijna tegelijkertijd drie schitterende futuristische 
werken van Gino Severini in langdurig bruikleen 
kreeg. Balla, Boccioni, Severini, ze vormen nu een 
volwaardig ensemble, waarmee het Kröller-Müller 
Museum het futurisme kan laten zien als integraal 
onderdeel van de kunstgeschiedenis – als enige  
museum in Nederland.

Lisette Pelsers

Directeur Kröller-Müller Museum

Kunstvragen 

Hugo Crul (54) 
Partner bij RoutsLaeven, lid van de in mei 2014 opgerichte  
Van Rijn Cirkel 

Wat is uw eerste kennismaking  
met kunst?
‘Toen ik klein was gingen we  
als gezin regelmatig naar het 
Kröller-Müller Museum. De 
stukken van Van Gogh maakten 
grote indruk op me. Felle 
kleuren, stevig neergezet, ik vond 
het prachtig. De herinnering is 
misschien ook in het geheugen gebrand doordat we thuis  
een reproductie van zijn Amandelbloesem hadden hangen.’

Herinnert u zich nog uw eerste kunstreproductie?
‘Dat was Nighthawks van Edward Hopper. Tijdens mijn studie in 
Chicago ging ik om de twee weken naar het Art Institute, waar ik 
dan een hele tijd naar dat werk kon kijken. Zijn schilderijen lijken 
realistisch, maar impliciet, door de compositie, de kleur en het 
thema, komt er een heel verhaal mee dat je emotioneel raakt 
zonder dat je precies kunt benoemen wat er gebeurt.’ 

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Halverwege de jaren negentig hebben mijn vrouw en ik een 
Japanse prent gekocht in de Spiegelstraat in Amsterdam. Een 
samoeraikrijger, geïnspireerd op Musashi.’

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Dat is een hele lijst. Ik ben heel blij dat het Rijksmuseum weer 
open is, nu kan ik mijn favorieten Vermeer en Berckheyde weer 
bewonderen. In mijn studententijd ging ik regelmatig op 
zondagochtend naar het Stedelijk, een heilzaam rondje cultuur 
tanken met een kater. The Beanery van Edward Kienholz vond  
ik geweldig. En als het om buitenlandse musea gaat wil ik Tate 
Modern noemen, ook vanwege het gebouw.’

Welke tentoonstelling heeft ooit een grote indruk gemaakt?
‘Anderhalf jaar geleden was er een grote overzichtstentoon-
stelling van Edward Hopper in het Grand Palais in Parijs. 
Geweldig weerzien met veel dierbare werken. We hebben onze 
kinderen meegesleurd naar een heleboel musea waar ze niets 
aan vonden, maar van deze tentoonstelling zeiden ze voor het 
eerst – uit zichzelf – dat ze het mooi vonden.’

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen steunen?
‘In zijn algemeenheid houd ik van kunst waar op een of andere 
manier een onderliggende laag in zit die je ervaart, maar niet 
kunt benoemen. Het grappige is dat je dat in heel verschillende 
kunstvormen kunt terugvinden. Bij Vermeer, bij Hopper, maar 
ook bij Beuys of in de fotografie. Ik laat me graag verrassen.’ 

INTERVIEW

Forme uniche della
continuità nello spazio 
Umberto Boccioni
1913. Brons, 117 x 30,5 x 87,5 cm
KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM, 

OTTERLO

Noot

1  E. Balla, Con Balla,  
Milano 1984, dl. 1, p. 312.
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De beroemde Amerikaanse fotograaf  
Leonard Freed woonde aan het begin van  
zijn lange internationale carrière vele jaren  
in Amsterdam, van 1957 tot 1968. Opgegroeid 
als kind van Russisch-joodse immigranten in 
New York voelde hij zich betrokken bij de 
joodse gemeenschap in zijn nieuwe woon-
plaats. Hoe het joodse leven zich hier voort-
zette en herstelde na de verschrikkingen van 
de Tweede Wereldoorlog onderzocht hij eind 
jaren vijftig in zijn eerste grote fotoproject, 
dat zijn weerslag vond in het boek Joden van 
Amsterdam. Ruim een halve eeuw later kon het 
Joods Historisch Museum van zijn weduwe 
ruim 100 vintage foto’s aankopen. 

 Het duurt soms lang voor een werk van grote 
historische en artistieke waarde de erkenning 
krijgt die het toekomt. De publicatie Joden 

van Amsterdam uit 1958 was uiteraard niet onbekend 
binnen het Joods Historisch Museum, maar de focus 
van het museum was lange tijd voornamelijk gericht 
op de periode voor 1940 en op de Tweede Wereldoorlog, 
al kocht het vanaf de jaren tachtig ook regelmatig 
moderne kunst en eigentijdse fotografie. Toen er de 
afgelopen jaren steeds meer belangstelling ontstond 
voor de historische ontwikkelingen na 1945 en tegelijk 
de waardering voor fotografie sterk toenam, kregen 
we geleidelijk meer oog voor Freeds beeldreportage 
als belangrijk joods visueel erfgoed.

Hoe uniek deze fotoserie in feite is, ontdekten we 
in 2010 tijdens het maken van Wie niet weg is, is gezien, 
de eerste grote tentoonstelling over de naoorlogse  
geschiedenis van de joden in Nederland. Uit ons on-
derzoek bleek dat er na 1980 redelijk wat kwalitatief 
goede fotografie met dit onderwerp is gemaakt, maar 
in het tijdvak 1945-ca. 1980 veel minder. Interessant 
genoeg bleken de enige fotografen die in de eerste  
decennia na de oorlog het joodse leven in Amsterdam 

als thema kozen twee buitenlandse joodse fotografen: 
de Poolse immigrant Boris Kowadlo (1911−1959), 
vanaf 1947 fotoverslaggever van het Nieuw Israëlietisch 
Weekblad, en Leonard Freed.

Hun foto’s verschillen sterk in stijl en thematiek, 
maar vullen elkaar daardoor goed aan. Waar Kowadlo’s 
bewaarde foto’s in een feitelijke maar ook enigszins 
statische stijl zijn en vooral gaan over het organisato-
rische en bestuurlijke herstel van de joodse gemeente, 
was Freed meer geïnteresseerd in het dagelijkse leven 
van Amsterdamse joden: thuis, in de synagoge, of  
op het werk. Zijn foto’s roepen een uniek, levendig en 
kaleidoscopisch beeld op van hoe joden in de jaren 
vijftig in Amsterdam leefden en werkten: gebeds- 
diensten in synagogen met in traditionele gebedskledij 
gehulde sjoelgangers, mannen voorovergebogen  
tijdens het ‘lernen’ in de Talmoed, een huwelijk, een 
besnijdenis, een bar mitswa-viering, dansavondjes van 
joodse jongeren, de marktlieden op het Waterlooplein.

FLY-ON-THE-WALL

Freed gebruikte hiervoor een Leica, een handzame 
kleinbeeldcamera waarmee hij kennelijk kon opereren 
als een fly-on-the-wall. Nergens lijkt sprake van ensce-
nering en in alle foto’s zit een element van beweging, 
hoe klein of onnadrukkelijk ook: de moeder in de 
keuken die zich wendt naar haar dochter aan het aan-
recht, de opgeheven arm van de vrolijke bar mitswa-
jongen, de zwaaiende armen tijdens de gymnastiekles 
in het bejaardentehuis. Daardoor ontstaat een gevoel 
van dynamiek. De mensen op de foto’s lijken door 
hun blikken en bewegingen bij elkaar te horen; een 
gevoel van gemeenschap en saamhorigheid komt in 
de foto’s tot uitdrukking. Ook zien we op veel foto’s 
ouderen de tradities en gebruiken overdragen op de 
jongere generatie.

Volgens de inleiding van Joden van Amsterdam 
wilde Freed vooral de veerkracht en het herstel van 
joods Amsterdam laten zien, ‘de schildering van een 
levende gemeenschap’. De kennelijk vooropgezette 
intentie om de joden van Amsterdam in hun kracht 
uit te beelden en de continuïteit van het joodse  
leven na de oorlog te laten zien, verklaart waarom 

VERZAMELGEBIED GESTEUND    FOTOGRAFIE

 Joods Amsterdam door  
de lens van Leonard Freed
Exceptionele fotocollectie aangekocht door het Joods Historisch Museum  

Fotoserie Joods leven in  
Amsterdam
Leonard Freed (New York  
1929-2006 Garrison, New York)
1957-59. Zilvergelatinedrukken, 
diverse afmetingen
Bijdrage € 35.000
JOODS HISTORISCH MUSEUM, 

AMSTERDAM

De fotoserie van Leonard Freed 
is verworven met steun van de 
Vereniging Rembrandt, de BankGiro 
Loterij en enkele particulieren.



 Joods Amsterdam door  
de lens van Leonard Freed
Exceptionele fotocollectie aangekocht door het Joods Historisch Museum  

Frieda Moskovits-
Heinovits en haar  
negenjarige dochter 
Aviva treffen voor-
bereidingen voor de 
vrijdagavondmaaltijd  
in de keuken van hun 
huis aan de Roosevelt-
laan nr. 35. Het gezin 
van voorzanger Benzion 
Moskovits voerde een 
koosjere huishouding 
(Amsterdam, 1957 of 
1958).

Foto’s: © Leonard Freed
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vrijwel elke referentie aan de oorlog ontbreekt, en  
de afbraakhuizen in de oude Jodenbuurt volledig 
buiten beeld blijven. Freed liet zien hoe de joodse  
gemeenschap zich inspande om het ‘gewone’ leven 
weer op te pakken en het verleden te laten rusten. 
Omdat we nu weten dat het grote verdriet en de  
oorlogstrauma’s zich niet lieten verdringen en in de 
jaren zestig en zeventig in heftige vorm naar buiten 
kwamen, hebben zijn foto’s in de loop der tijd een 
diepere gelaagdheid gekregen die hij er zelf destijds 
nog niet in kon zien. 

De vraag was nu waar de originele foto’s van de  
in 2006 overleden Freed waren gebleven, en hoeveel 
meer er nog waren. In 2012 kwamen we in contact  
met zijn weduwe Brigitte Freed in New York. Haar  
reactie was spontaan en veelbelovend: ze beloofde 
ons alle contactvellen te sturen van Joden van 
Amsterdam. Onvergetelijk was het moment dat ik het 
pakketje uit Amerika opende: de serie bleek uit ruim 
2500 opnamen te bestaan! Hieronder waren er ook 
vele van onderwerpen die geen plaats in het boekje 
hadden gevonden, zoals de legendarische colleges 
van professor Jacques Presser, een gebedsdienst  
tijdens Loofhuttenfeest in de Portugese Synagoge  
en een ‘story’ over een meisje dat Amsterdam verlaat 
en feestelijk afscheid neemt van haar vrienden. 

Een maand later overhandigde Brigitte Freed ons in 
Amsterdam een grote doos met niet minder dan 100 
vintage afdrukken uit De Joden van Amsterdam-serie – 
originele afdrukken, voorzien van de signatuur en het 
stempel van Freed, waaronder een aantal nooit gepu-
bliceerde foto’s. Het was opnieuw een onvergetelijk 
moment. Het museum besloot al snel dat dat het de 
foto’s wilde aankopen en spande zich vervolgens zeer 
in om de benodigde fondsen bijeen te brengen. Het is 
niet in de laatste plaats te danken aan de substantiële 
bijdrage van de Vereniging Rembrandt dat dit uitein-
delijk is gelukt. De overige bijdragen kwamen van de 
BankGiro Loterij en enkele particulieren. 

SCHAT AAN GEGEVENS

Sinds de aankoop in het voorjaar van 2013 wordt 
hard gewerkt aan de beschrijving van de foto’s, de 
documentatie en de publieke toegankelijkheid. 
Historica Wally de Lang identificeerde personen en 
locaties op de foto’s en de contactvellen. Haar inten-
sieve speurtocht heeft inmiddels een schat aan gege-
vens en achtergrondinformatie opgeleverd. Zo werd 
het meisje opgespoord dat we in de keuken met haar 
moeder zien, en zij kon vertellen hoe lastig het was 
om in hun kleine jaren vijftig-keuken een koosjere 
huishouding te voeren, dat wil zeggen melk- en 

Gymnastiek in het joodse be-
jaardentehuis Beth Menoecha 
aan de Plantage Middenlaan of 
in De Joodse Invalide aan de 
Henri Polaklaan (Amsterdam, 
1957 of 1958).



Handelaren op het Waterloo-
plein. Van rechts naar links 
Jan Müller, voddenman, 
Jack Maandag, autosloper 
en Manus Neter, kolenboer 
(Amsterdam, 1957 of 1958).

Afscheidsfeestje van Lina
Aardewerk, röntgenassistente 
bij de Centraal Israëlietische 
Ziekenverzorging, in jazzcafé 
De Groene Kalebas in de 
Tweede Weteringdwarsstraat. 
Lina vertrok naar Parijs om te 
gaan werken bij de Canadese 
afdeling van de NAVO 
(Amsterdam, 1957).

Lina Aardewerk neemt 
afscheid van haar vriend  
Harry Barnstijn op het 
Centraal Station in Amsterdam 
(Amsterdam, 1957).

Bij dit artikel is een keuze uit 
de in 2013 verworven foto’s van 
Leonard Freed afgebeeld. Een 
groot deel is inmiddels te zien 
op de website van het Joods 
Historisch Museum (www.jhm.nl) 
en een tentoonstelling in 2015 en 
een begeleidende publicatie zijn 
in voorbereiding. 



Het rondgaan met de palmtakken tijdens  
de viering van het Loofhuttenfeest in de 
Portugese Synagoge. Afgebeeld is Simon Vega 
(Amsterdam, september 1958 of 1959).

Het rondgaan met de wetsrollen tijdens de 
viering van het Loofhuttenfeest in de Portugese 
Synagoge. Van links naar rechts Philip Polak, 
David Lopes Quiros, Leo Polak, Zwi Werblovski 
en Lex Vega (Amsterdam, september 1958  
of 1959).

Diner in het Carltonhotel aan de Vijzelgracht 
ter gelegenheid van de bar mitswa van Naftali 
(Tali) Schipper, zoon van juwelier Bernard 
Schipper (Amsterdam, 19 oktober 1957).

5 Joodse les van Jitschak Mundsztuk (1901-
1986), joodse leraar aan Talmoed Tora in de 
Swammer-damstraat. Links Aviva Moskovits, 
dochter van de voorzanger uit de Lekstraat-
synagoge (Amsterdam, 1957 of 1958).

vleeskost gescheiden te houden. Verder werd de  
legendarische godsdienstleraar Mundsztuk – van  
wie geen andere foto’s bekend waren –  herkend, en 
bleek Freed te hebben gefotografeerd in de zelden  
afgebeelde sjoel van de Oost-Europese joden in de 
Swammerdamstraat.  

De foto’s vormen een rijke bron van beeld- 
materiaal en gegevens over het naoorlogse joodse 
leven. Behalve dat nu een leemte is gevuld in de  
collectie van het Joods Historisch Museum, zijn de  
foto’s ook een betekenisvolle aanwinst voor de 
Collectie Nederland. In de collecties van het Stedelijk 
Museum, het Tropenmuseum, het Fotomuseum in 
Den Haag en Spaarnestad Photo bevinden zich in  
totaal zo’n 200 foto’s van Freed, over zowel inter- 
nationale als Nederlandse onderwerpen. Het Tropen-
museum verwierf in 2009 ruim 70 foto’s uit Freeds  
reportage over in Nederland woonachtige Molukkers 
en Indische Nederlanders. Met de nieuwe aanwinst 
bevinden zich in de Collectie Nederland nu twee  
belangrijke series van de grote Magnumfotograaf 
Leonard Freed over minderheidsgroeperingen in  
ons lands 

Bernadette van Woerkom

Conservator fotografie



UIT HET ARCHIEF VAN DE VERENIGING REMBRANDT

Eind 1921 bracht museumdirecteur 
Jan Hendrik Holwerda een bezoek 
aan Parijs, Versailles en Brussel.  
Na zijn terugkeer vroeg hij op  
4  januari 1922 een bijdrage voor de 
aankoop van een aantal objecten 
die hij in de Franse hoofdstad had 
bezichtigd: ‘Zou die vereeniging mij 
niet eens willen helpen? – Ik ben n.l. 
zoojuist uit Parijs teruggekeerd en 
heb daar een aantal zaken gezien 
die voor onze Grieksche kunst- 
afdeeling een zeer bizondere aan-
vulling zouden kunnen beteekenen, 
en door de tijdsomstandigheden 
voor betrekkelijk niet veel geld te 
koop zijn. Een stukje sculptuur, een 
fijn Archaisch kopje heb ik reeds 
meegebracht.’

De toenmalige penningmeester  
van de Vereniging Rembrandt,  
J. van Hasselt, schreef aan secretaris  
V.G.A. Boll geen bezwaar te hebben 
tegen het honoreren van de aan-
vraag, mits de regering de aankoop 
zou goedkeuren en ‘onze deskundige 
bestuursleden de kunstwaarde der 
voorwerpen belangrijk genoeg vinden 
voor hulp van “Rembrandt”. Immers: 
‘aan het verzamelen van oudheden 
om de historische beteekenis kunnen 
wij onzen steun niet verleenen.’ 
Kennelijk was niet iedereen over-
tuigd van die kunstwaarde, want de 
Vereniging heeft uiteindelijk niet 
meebetaald aan het kalkstenen kopje 
en drie geometrische vazen die 
Holwerda in Parijs had gevonden.

Drie jaar later deed Holwerda een 
nieuwe poging: bij een antiquair in 
Marseille had hij een indrukwekkende 
collectie voorwerpen uit Cyprus ont-
dekt. In zijn aanvraag van 11 juni 1925 
benadrukte hij het artistieke belang 
hiervan: ‘Onder de 48 stukken, groot 
en klein, waarvan de foto’s hiernevens 
gaan, zijn eenige zeer mooie voor-
beelden van archaïsche kunst; vooral 
de groote buste is als kunstwerk van 
belangrijke waarde. Ook eenige 
groote primitieve idolen zijn zeer  
expressieve stukken en daarbij zeer 
zeldzaam. Kortom, het geheel vormt 
een collectie zooals men die zelden 
te zien krijgt.’ Dit keer werd zijn  
verzoek ingewilligd. De recent ge-
steunde Cyprische portretkop sluit 
prachtig aan bij deze aanwinst van 
bijna 90 jaar geledens
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De Cyprische portretkop die elders in dit 
nummer wordt besproken, is niet de eerste  
aanwinst van het Rijksmuseum van Oudheden 
die met steun van de Vereniging Rembrandt is 
gerealiseerd. Vanaf het begin van de 20ste eeuw 
heeft het museum verschillende malen een  
beroep gedaan op de Vereniging. De ene keer 
met meer succes dan de andere.

Ongedateerd briefje van  
penningmeester J. van Hasselt 
aan secretaris V.G.A. Boll naar 
aanleiding van de aanvraag  
van het Rijksmuseum van 
Oudheden uit 1922

Vrouwenbeeld
Cyprus
555-545 eeuw v.Chr. Kalksteen, H 71,2 cm
RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN, LEIDEN

(aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt in 1925)

‘…een collectie zooals men die 
     zelden te zien krijgt’

‘Aan het 
verzamelen van 
oudheden om 
de historische 
beteekenis 
kunnen wij 
onzen steun 
niet verleenen’
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Wie in 2013 tijdens de Biënnale van Venetië de 
solotentoonstelling van Mark Manders in het 
Nederlandse paviljoen heeft bezocht, zal zich 
zeker Mind Study, 2010−2011 herinneren, en  
de impact die deze installatie teweegbracht.  
Mind Study en de andere in Venetië tentoon- 
gestelde werken van Manders zijn zeer  
enthousiast ontvangen. Veel bezoekers van 
het Bonnefantenmuseum wisten al dat het werk 
op de Biënnale te zien was geweest en zijn blij 
verrast het nu in het museum aan te treffen.

 De vervreemding en de spanning in Mind Study, 
2010−2011 trekken onmiddellijk de aandacht. 
Een Kourosfiguur (een langharige jongeman 

uit de klassieke oudheid) houdt zichzelf in even-
wicht tussen een houten tafel met stoelen en een 
plank die met gebogen draad aan de tafel is beves-
tigd. Maar als men dichterbij komt, blijkt dat het  
tafelblad volledig non-functioneel is en alleen door 

de elleboogsteunen omhoog wordt gehouden;  
wat er op het eerste gezicht uitziet als natte klei is  
geschilderde epoxy.

INTERNATIONAAL SUCCES

Manders heeft de afgelopen twintig jaar veelvuldig 
geëxposeerd en is als zodanig een prominente figuur 
van zijn generatie geworden. Working Table, 2012−2013, 
een imposante installatie die naast Mind Study op de 
Biënnale stond opgesteld, is gemaakt in opdracht 
van en aangekocht door het Museum of Modern Art 
in New York. De werken van Manders zijn al opge-
nomen in de collecties van het Stedelijk Museum in 
Amsterdam, het Van Abbemuseum in Eindhoven,  
het Centraal Museum in Utrecht, het Museum voor 
Moderne Kunst in Arnhem en Museum Het Domein  
in Sittard – en daarnaast in vele buitenlandse collec-
ties. Het internationale succes van Manders echter 
creëerde een momentum waardoor Working Table zich 
van voornoemde werken onderscheidt. Samen met 
Mind Study, 1992−2011 dat eveneens door het Bonne-
fantenmuseum verworven is, geeft het een inzicht in 
het oeuvre van Mark Manders. 

VERZAMELGEBIED GESTEUND    MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST

Mind Study, 2010-2011
Mark Manders (Volkel 1968)
2010-2011. Brons, ijzer, hout, 
H 170, B 240, D 500 cm
Bijdrage: € 85.000 waarvan 
€ 42.500 uit het Titus Fonds
BONNEFANTENMUSEUM, 

MAASTRICHT

Mind Study, 2010-2011 is  
verworven met steun van de 
Vereniging Rembrandt (mede 
dankzij haar Titus Fonds) en het 
Mondriaan Fonds.
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Mark Manders begon zijn levenswerk in 1986, een 
project dat van start ging met Self-portrait as a 
Building – een bouwtekening op de vloer, uitgevoerd 
in pen en inkt. De kunstwerken van Manders kun-
nen niet worden opgevat als zelfportretten in de  
gebruikelijke betekenis, maar vertegenwoordigen 
wel de notie van een zelfportret als zodanig. Wat is 
een zelfportret? Een door de mens gemaakte con-
structie die zich buiten het menselijk lichaam bevindt. 
Volgens Manders is het doel van tentoonstellen dat 
dingen worden vormgegeven en vervolgens worden 
achtergelaten. ‘Wat ben ik nou eigenlijk?’, vraagt 
Manders. Niets meer dan ‘een mens die zich uitdrukt 
in een huiveringwekkende hoeveelheid taal en  
materiaal door middel van uiterst secure conceptuele 
constructies’.1 We kunnen deze constructies ook  
wel omschrijven als ‘innerlijke bouwwerken’. 
Tegelijkertijd trekt Manders graag een scheidslijn 
tussen zijn werk en zijn persoon. De werken van 
Manders horen bij elkaar vanwege een andere Mark 
Manders, een kunstenaar met neurotische trekjes 

die toevalligerwijs dezelfde naam heeft. Hij woont  
in een wereld die wordt geregeerd door logica en 
zorgvuldig geformuleerde regels, waardoor zijn  
fantasie voortdurend wordt beknot. 

VISUELE METAFOREN

Ten grondslag aan de werken van Manders liggen  
dualiteit en spanning. Het zijn gesloten systemen die 
worden gekenmerkt door een strenge interne logica; 
wat op wetenschappelijke nauwkeurigheid lijkt, blijkt 
vaak een illusie. Veel elementen – structuurdetails en 
afbeeldingen van mensen en dieren – komen steeds 
weer terug in de meest onverwachte combinaties, die 
zowel rationeel als surrealistisch lijken. Manders 
heeft ooit gezegd, ‘Mensen zeggen vaak dat het zo 
moeilijk is om over mijn werk te schrijven, maar  
volgens mij is mijn werk heel duidelijk’.2

Toch is in Mind Study niets wat het lijkt. Door gebruik 
te maken van illusie en spannende contrasten tussen 
verschillende materialen – modern en archaïsch,  
mythisch en alledaags – dringt de vergelijking met 
poëzie zich als vanzelf op. Met zijn ongebruikelijke 
constellaties van objecten, die ogenschijnlijk geen 
verband met elkaar houden, schept Manders visuele 
metaforen en omzeilt daarmee de taal, die veel minder 
complex is dan de wereld die zij beschrijft. Of zoals 
Birgit Donker, directeur van het Mondriaan Fonds, 
het omschreef: ‘zijn sculpturen zijn mysterieuze  
gedichten die gedachten ontwarren en tegelijkertijd 
nieuwe gedachten doen ontstaan’.3

De menselijke gestalte doet tijdloos aan, maar het 
materiaal heeft iets breekbaars, alsof je er zomaar in 
zou kunnen prikken. In plaats van ontzag te wekken, 
zoals de klassieke beeldhouwwerken dat doen, straalt  

Blikvanger Biënnale naar Maastricht
 Bonnefantenmuseum koopt installatie van Mark Manders

Mind Study, 2010-2011 (met werk van 
Jan Dibbets in de achtergrond)

Noten

1. Manders, M. (2012). Reference 
Book. Roma Publication, p. 20

2. http://www.sculpture.org/
documents/scmag14/May_14/
May14_features1.shtml

3. http://issuu.com/romapu-
blications/docs/manders_
preview_150dpi_singlepage

4. http://www.curamagazine.
com/?p=9089

5. http://www.frieze.com/issue/
review/mark_manders/



het werk kwetsbaarheid uit. Zo verwijst Mind Study  
tegelijkertijd naar het verleden, het heden en de toe-
komst. Manders verklaarde ooit in een interview: ‘Ik 
laat mijn werk niet vaak zien in het publieke domein; 
ik geef de voorkeur aan musea, waar mensen ervoor 
hebben gekozen om naar kunst te kijken. Maar sinds 
1991 ga ik in een supermarkt mijn werken testen als ik 
ze klaar heb. Dan stel ik me daar een nieuw kunstwerk 
voor en ga ik na of het kan overleven in een omgeving 
waar het niet als een kunstwerk wordt gezien’.4

Daarmee verlaat hij als het ware de neutrale white 
cube van de tentoonstellingsruimte en maakt hij contact 
met de populaire cultuur. Zoals de kunstenaar zich 
doelbewust distantieert van de neurotische persoon die 
de werken tot stand brengt, zo vormt deze actie een 
weerspiegeling van de hedendaagse fragmentarische 
gemoedstoestand en het gevoel van vervreemding. 
Het innerlijke conflict van de persoon Mark Manders 
wordt inzichtelijk gemaakt.  

Door de combinatie van verschillende materialen, 
complexe verwijzingen naar de kunstgeschiedenis en 
iconografie past Manders bij verschillende generaties 
belangrijke kunstenaars in de collectie van het Bonne- 
fantenmuseum. De architectonische structuur en het 
gebruik van de krachten van de natuur verwijzen naar 
sculpturen van kunstenaars als Richard Serra, die speelt 
met de zwaartekracht, het gewicht en de eigenschap-
pen van de materialen, of Jan Dibbets, die in zijn  
werken gebruik maakt van optisch bedrog. De nadruk op ons beeld van de werkelijkheid is karakteristiek 

voor de generatie kunstenaars waartoe Manders  
behoort, zoals bijvoorbeeld Suchan Kinoshita: haar 
installatie in het Bonnefantenmuseum speelt met de 
beleving van tijd en ruimte. Aan de andere kant zit  
de androgyne figuur vol symboliek. Kunstrecensent 
Melissa Gronlund wees er al op dat deze figuur doet 
denken aan een klassiek beeldhouwwerk en ‘het in-
stinct en de aangeboren intelligentie verbeeldt die 
door het rationalisme worden ingeperkt’.5

Met zijn terugkeer naar verhalende elementen en het 
inzetten – zij het spaarzaam – van herkenbare figuren 
hoort Manders evenzeer bij de jongere generatie  
kunstenaars als de Zwitsers-Vietnamese Mai-Thu Perret 
(1976), die net als Manders de connectie tussen het 
mentale en het fysieke interessant vindt, en gebruik 
maakt van traditionele materialen. Mark Manders  
is wel eens ‘een kind van zijn tijd’ genoemd, en dat  
is hij zeker, zowel wanneer wordt gedoeld op zijn  
artistieke ondernemingen, die belangrijke kenmerken 
van de tegenwoordige tijd weerspiegelen, als wanneer 
daarmee wordt verwezen naar zijn positie in de  
kunstwerelds 

Giedre Stulgyte

Assistent-curator 

Mind Study, 1992-2011 
(met werk van Richard Serra 
in de achtergrond)
Mark Manders
1992-2011. Hout, beschilderd 
epoxy, beschilderd keramiek, 
beschilderd canvas, ijzer, 
H 355, B 850, D 40 cm. 
Verworven met steun van 
het Mondriaan Fonds.
BONNEFANTENMUSEUM, 

MAASTRICHT

Apocalypse Ballet 
(neon Belt)
Mai-Thu Perret (Genève 1976)
2006. Neon verf, papier-
maché, staal, transformator, 
elektriciteitskabel, H 170,  
B 110, D 90
BONNEFANTENMUSEUM, 

MAASTRICHT
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PROF. DR. H.W. VAN OS

OGENBLIK

Post-postmodernisme
Ook kunstbeurzen geven uitdrukking  
aan het huidige postmodernisme waar- 
bij geldt ‘everything goes’. Maar op  
deze TEFAF werd daarmee een mijlpaal 
bereikt die tot mijn verbazing door  
niemand is opgemerkt. Voor het eerst 
werd door Lawrence Steigrad uit New 
York unverfroren het werk van een vervalser 
gepresenteerd. Let wel, Steigrad werd 
niet betrapt op de presentatie van een 
vervalsing, hij kwam er rond voor uit: de 
schilder Joseph van der Veken, die leefde 
van 1872 tot 1964, werd gepresenteerd 
als een voortreffelijk schilder van Vlaamse 
kunst uit de 15de eeuw. En dat was hij ook!

Van der Veken was in zijn tijd de  
meest ervaren restaurator van vroege 
Vlaamse kunst. Hij werd daarom senior 
conservator van het Museum voor 
Schone Kunsten in Brussel. Daarnaast 
werkte hij voor de bankier Emile Renders, 
een van de belangrijkste verzamelaars 
van 15de-eeuwse Vlaamse schilderijen. 
Renders kocht ook ruïnes van schilde-
rijen, die vervolgens door Van der Veken 
rigoureus werden ‘gerestaureerd’. Deze 
hyper-restauraties bestonden uit het  
verwijderen van oorspronkelijke verflagen. 
Daarna werd een nieuw meesterwerk op 
de 15de-eeuwse drager geschilderd.

Het heeft lang geduurd voordat men 
Van der Vekens werk van echte Vlaamse 
primitieven kon onderscheiden. Nog in 
1993 werd de Madonna die bij de pane-
len met donors van Steigrad hoort door 
Sotheby’s geveild als schilderij uit het 
eind van de 15de eeuw. Voor de twee 
portretten hebben twee 15de-eeuwse 
opdrachtgevers van Hans Memling zelf 
model gestaan. Toch laat van der Veken 
ons duidelijk zien dat het om 20ste-eeuwse 
schilderijtjes gaat, want de ornamentatie 
van het tapijt is ontleend aan een ontwerp 
van John Henry Dearle, de assistent en 
opvolger van William Morris als directeur 
van Morris and Co.

Van der Veken is vooral bekend ge-
worden als schilder van de replica van 

het gestolen luik met de Goede Rechters 
van het Lam Gods van Hubert en Jan van 
Eyck. Zijn naam wordt ook vaak genoemd 
in verband met de diefstal van dit luik.  
Al deze opzienbarende gegevens worden 
vermeld in de voortreffelijke documen-
tatie die je bij de schilderijen van deze 
vrome mijnheer en mevrouw door de 
handelaar geleverd krijgt. Je kunt dus 
voor ongeveer een halve ton twee  
prachtige kunsthistorische documenten 
aanschaffen waar veel aan te zien en te 
beleven is. Ik ben razend benieuwd of 
zich een museum als koper zal melden. 
Die directeur mag dan met recht een 
moedig post-postmodernist heten. 
Verdient hij daarom ook steun van de 
Vereniging Rembrandt? s

Foto @
 A

rjan Bronkhorst
De samenwerking met de keurings-
commissies van de TEFAF is voor mij een  
jaarlijks terugkerend feest. Twee dagen  
met 200 kenners zonder publiek en zonder 
handelaren en zoveel verschillende kunst-
werken zien is een verrukkelijk avontuur. 
Ook al moeten er soms harde noten worden 
gekraakt, er is gelukkig genoeg ruimte voor 
kunstgenot en leergierigheid. Dit jaar was de 
TEFAF voor mij anders dan anders. Er waren 
nog veel meer verrassingen dan gewoonlijk. 
Ik kan er wel tien ‘Ogenblikken’ over  
schrijven, maar één ervaring houdt me  
nog steeds bezig.

Portretten van een man en een vrouw
Joseph van der Veken
ca. 1900. Olieverf op paneel, beide 
51,5 x 21,6 cm
LAWRENCE STEIGRAD FINE ARTS, NEW YORK

Portret van een lezende man
Hans Memling
ca. 1480. Olieverf op paneel, 44,5 x 32 cm
BRUKENTHAL NATIONAL MUSEUM, SIBIU 

(ROEMENIE)
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NIEUWS VAN DE VERENIGING

Ekkart Fonds
Beurzen voor Beelden aan Zee en Singer Laren

Museum Beelden aan Zee in 
Scheveningen en museum Singer 
Laren ontvangen beide een beurs 
uit het Ekkart Fonds voor kunst-
historisch onderzoek. De twee 
musea starten met een onderzoek 
dat de eerste fase vormt van een 
beoogd groter project. Het RKD  
– Nederlands instituut voor kunst-
geschiedenis is externe partner 
van beide musea. Volgens het  
rapport van de commissie die de 
beurzen toekent, zijn beide  
projecten van uitstekende kwaliteit: 
‘Zij kunnen een doorbraak vormen 
en breder vervolgonderzoek  
mogelijk maken.’ 

Het project van Beelden aan Zee  
is de startfase van een breder  
onderzoek naar de 19de-eeuwse 
Nederlandse beeldhouwkunst. 
Nederlandse beeldhouwwerken uit 
deze periode zijn sterk verspreid 
over tal van musea en zijn daarnaast 
te vinden in particuliere en openbare 
gebouwen en in de openbare ruimte. 
De collectie van Museum Beelden 
aan Zee is vooral gericht op de 
beeldhouwkunst van de 20ste eeuw, 
maar het museum en het daaraan 

verbonden Sculptuurinstituut  
rekenen ook de bestudering en  
presentatie van de 19de eeuw tot 
hun taken, temeer daar nergens  
anders systematisch aandacht wordt 
besteed aan deze periode. De resul-
taten van het bij het Ekkart Fonds 
aangevraagde project worden in  
2015 zichtbaar in een digitale inven-
tarisatie van materiaal en in een  
eerste publicatie in Sculptuur Studies. 
Mocht na de eerste onderzoeksfase 
een tentoonstelling nog niet moge-
lijk zijn, dan volgt die in een later 
stadium. 

Het project van Singer Laren is  
bedoeld als het begin van een groter 
onderzoek naar de rol en betekenis 
van Kunsthandel Buffa & Zonen. 
Voor dit project staat de eigen  
collectie van het museum centraal  
en in het bijzonder dat deel van de 
verzameling dat door het echtpaar 
Singer is verworven van of door  
bemiddeling van de firma Buffa & 
Zonen. Net als bij het onderzoek 
door Museum Beelden aan Zee moet 
deze studie resulteren in een digitaal 
bestand en een tentoonstelling met 
een begeleidende catalogus. 

Voor de leden...

OVER HET EKKART FONDS
Het Ekkart Fonds voor kunsthistorisch onderzoek is bestemd voor de  
verstrekking van beurzen voor museaal kunsthistorisch onderzoek, dat  
wil zeggen voor onderzoek dat is gericht op de bestudering en weten-
schappelijke ontsluiting van museale (deel)verzamelingen, al dan niet  
gericht op de voorbereiding van een tentoonstelling. Het onderzoek dient 
uitgevoerd te worden door een onderzoeker van maximaal 35 jaar, die 
met succes een relevante masterstudie heeft doorlopen of een doctors- 
titel heeft behaald. 

Jan Teeuwisse, directeur Museum Beelden aan Zee: 

‘In de 19de eeuw heeft de mening postgevat 
dat Nederland geen beeldhouwland zou zijn. 
Dankzij het Ekkart Fonds wordt Museum 
Beelden aan Zee in staat gesteld dit cliché 
voorgoed te gaan weerleggen.’

Jan Rudolph de Lorm, directeur van het museum  
Singer Laren:

‘Mede dankzij de bijdrage van het Ekkart Fonds 
is het mogelijk de diepte in te gaan en nieuw 
licht te doen schijnen op de betekenis van  
de kunsthandel in Nederland en het ontstaan  
van de Singerverzameling in het bijzonder.’



Zelfportret 
van Jan van 
Mieris

Dit jaar kocht 
Museum De 
Lakenhal een 
schilderij waar het al heel lang een oogje op had: het zelfportret 
van Jan van Mieris uit ca. 1685. Deze jong gestorven kunstenaar 
was een zoon van de internationaal vermaarde fijnschilder Frans 
van Mieris. Na eeuwenlange omzwervingen is het aantrekkelijke  
zelfportret weer terug in Leiden, waar het mede dankzij de 
Vereniging Rembrandt een definitieve plaats heeft gevonden in 
Museum De Lakenhal (aangekocht met steun van het BankGiro 
Loterij Aankoopfonds en het Themafonds 17de-eeuwse schilder-
kunst). In het najaarsnummer van het Bulletin zal de aankoop 
nader worden belicht, maar het schilderij is nu al te zien in een 
speciale presentatie rond de nieuwe aanwinst. 

Boslandschap 
van Thomas 
Gainsborough

In het 
Rijksmuseum 
Twenthe is nog 
altijd de tentoon-
stelling Paden 
naar het Paradijs 
te zien. Aan de 
hand van kunst-
werken en andere objecten uit de collectie zet schrijver Atte 
Jongstra de bezoekers aan tot nadenken over het paradijs en de 
weg ernaar toe. ‘Een tentoonstelling over de totale menselijke 
verbeelding,’ aldus de website van het museum. Onder de  
getoonde schilderijen zijn er enkele die met steun van de 
Vereniging Rembrandt zijn verworven, waaronder landschappen 
van Jongkind, Van Nijmegen (aangekocht met steun van het 
Fonds Leppink-Postuma en het BankGiro Loterij Aankoopfonds) 
en Gainsborough (aangekocht met steun van het BankGiro 
Loterij Aankoopfonds). Tot en met 25 januari 2015.
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Introducé-ontvangsten in...
Nieuwe leden zijn altijd welkom bij de Vereniging Rembrandt. De beste 
ambassadeurs van de Vereniging zijn de leden, en daarom werd dit voor- 
jaar een drietal ontvangsten voor leden met introducés georganiseerd.

 

  ...het Afrika Museum
In april werden de leden met hun 
introducé(e) hartelijk ontvangen 
in het Afrika Museum in Berg en 
Dal. De aanleiding voor de ont-
vangst was het met steun van de 
Vereniging Rembrandt verworven 
werk van de Malinese kunste-
naar Konaté in 2013. Conservator 

Wouter Welling verzorgde een 
gepassioneerde presentatie over 
deze nieuwe aanwinst. Daarnaast 
gaf directeur Irene Hübner meer 
achtergrondinformatie over de 
fusie tot het Nationaal Museum 

van Wereldculturen, waar het 
Afrika Museum samen met het 
Rijksmuseum Volkenkunde en het 
Tropenmuseum met ingang van  
1 april deel van uitmaakt.
De drie huidige musea blijven 
onder dezelfde naam bestaan, 
maar het bestuurscentrum 
is gevestigd in Leiden. Stijn 
Schoonderwoerd, die sinds juni 

2012 algemeen directeur was van 
Rijksmuseum Volkenkunde, is de 
eerste directeur van de nieuwe 
organisatie. De wetenschappelijke 
activiteiten van de drie musea 
worden gebundeld in het nieuwe 
Research Centre for Material 
Culture te Leiden.

  ...het Amsterdam Museum en Stedelijk 
Museum Alkmaar
In 2013 hielp de Vereniging 
Rembrandt, met haar Stortenbeker 
Fonds en BankGiro Loterij Aankoop- 
fonds, bij de verwerving van een 

kunstwerk van Cornelis Cornelisz 
Buys II door Stedelijk Museum 
Alkmaar. Deze aanwinst maakte 
samen met enkele andere door de 
Vereniging gesteunde kunstwerken 
deel uit van de dubbeltentoon-
stelling Van Oostsanen, de eerste 
Hollandse meester in het Amsterdam 
Museum en Stedelijk Museum 
Alkmaar. Speciaal voor de leden 
van de Vereniging Rembrandt en 
hun introducés gaf bestuurslid 
Ruud Priem in beide musea een  
lezing over deze werken.  
De lezingen werden afgesloten 
met een gezamenlijk bezoek aan 
de tentoonstelling. 

Afrika Museum – Nationaal Museum  
van Wereldculturen
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Voor de leden...

NIEUWS VAN DE VERENIGING

Samen met kinderen naar kunst kijken is  
een feest. Daarom organiseert de 
Vereniging Rembrandt een paar keer per jaar 
ontvangsten die leuk zijn om te bezoeken 
met kinderen. 

Dit voorjaar werden (groot)ouders met (klein)
kinderen ontvangen in het Cobra Museum in 

Amstelveen en in het Rijksmuseum van Oud-
heden in Leiden. Deze ontvangsten leveren 
mooie herinneringen op voor jong en oud. Zo 
zal er na afloop van de ontvangst in het Cobra 
museum bijvoorbeeld nog lang nagesproken 
zijn over de vraag of Karel Appels staande  
figuur en zijn vriendje, het piepschuim  
mannetje, nu mannelijk of vrouwelijk zijn. 

Het Rembrandtdiner, met mystery tour door het 
museum, vormt ongetwijfeld ook een mooie 
herinnering voor de Gildemeesters en Hollandse 
meesters van de Vereniging Rembrandt. Dit jaar 
werd het diner georganiseerd in het Rijks-
museum te Amsterdam. De bijdrage aan de 
verwerving van de spectaculaire lakkist door de 
Vereniging vormde de aanleiding voor het diner. 

WILT U UW BETROKKENHEID MET DE VERENIGING 
REMBRANDT EN DE COLLECTIE NEDERLAND 
VERGROTEN?
Naast contributielidmaatschappen kent de Vereniging Rembrandt ook lidmaatschappen 
met extra privileges. Afhankelijk van uw wensen kunt u uw betrokkenheid met kunst 
in Nederland vergroten en tegelijkertijd optimaal genieten van de fiscale voordelen die 
schenken aan een culturele instelling als de Vereniging Rembrandt u biedt. Door uw gift 
toe te wijzen aan een van de 13 Themafondsen van de Vereniging Rembrandt steunt u 
heel gericht aankopen binnen een verzamelgebied. Zo kleurt u uw gift en bepaalt u hoe 
uw schenking gebruikt wordt. Op het moment dat het Themafonds wordt aangesproken 
voor een aankoop ontvangt u persoonlijk bericht. Ook wordt het Themafonds genoemd 
bij het aangekochte werk in het museum. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Minke van Hooff, vanhooff@verenigingrembrandt.nl. 

Activiteiten voor de meesterleden: Kinderontvangsten en Rembrandtdiner

Nieuwe leden
De Vereniging Rembrandt zet zich actief in 
om haar naamsbekendheid te vergroten, 
maar vooral ook om haar missie onder een 
grote groep mensen bekend te maken.  
Met meer leden kunnen wij immers meer 
bereiken. In de eerste helft van 2014 mochten 
wij ruim 500 nieuwe leden verwelkomen. 
Een resultaat om trots op te zijn! 

500
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WAT ZIJN 
REMBRANDTCIRKELS?
De leden van Rembrandtcirkels vinden 
elkaar in hun liefde voor kunst en in  
hun enthousiasme om die belangstelling 
met elkaar te delen. 

Een Rembrandtcirkel bestaat uit ten- 
minste 25 leden, uit dezelfde provincie  
of van dezelfde generatie, die met een  
periodieke gift tenminste vijf jaar als 
groep schenken aan de Vereniging 
Rembrandt. Zo ontmoeten leden elkaar, 
geven zij gezicht aan de geografische 
spreiding en leeftijdsopbouw van de 
Vereniging Rembrandt en maken zij met  
elkaar weer zoveel meer mogelijk. 

Een jaardiner en museumont-
vangst, dat zijn tegenprestaties 
voor leden van een Rembrandt-
cirkel. De leden van de Titus 
Cirkel organiseerden dit voor-
jaar hun jaardiner in Museum 
Boijmans Van Beuningen, waar 
zij in 2013 bijdroegen aan de aan-
koop van D’red Dwarf, B’lack 
Hole (2010) van de Amerikaanse 
kunstenaar Jim Shaw. 

Ook het Rijksmuseum Amster-
dam ontving leden van de 
Rembrandtcirkels. Zij organiseer-
den een lezing voor de leden 
van de Caius Cirkel, die in 2013 
besloten het fondsgeld toe te 
wijzen aan de aankoop van de 
Japanse lakkist. De Titusleden 
werden met hun kinderen  
ontvangen voor de jaarlijkse  
familiedag van de Titus Cirkel. 

De ontvangst voor de leden 
van de Utrechtse Rembrandt 
Cirkel in het Centraal Museum 
Utrecht stond in het teken van 
kunst én architectuur. Directeur 
Edwin Jacobs nam het gezel-
schap na een bezoek aan de  
recent verbouwde kapel van het 
museum mee naar buiten om 
meer te vertellen over de geschie-
denis van en de toekomstplannen 
met dit bijzondere gebouw.  

Tot slot is voor de leden van de 
Friese Saskia Cirkel de eerste 
voorjaarsontvangst georgani-
seerd. Zij brachten een bezoek 
aan het Hannemahuis in 
Harlingen voor een exclusieve 
rondleiding langs de tentoon- 
stelling Rembrandt in zwart-wit, 
onder de bezielende leiding van 
directeur Hugo ter Avest en  
verzamelaar Jaap Mulders. 

Rembrandt, 
Zelfportret met 

Saskia, ca. 1640, ets

Utrechtse Rembrandt 
Cirkel in het Centraal 
Museum Utrecht

7 1 Het jaardiner van de Titus Cirkel werd gehouden in 
Museum Boijmans Van Beuningen

 De Van Rijn Cirkel
Nieuwe cirkel voor leden vanaf 50 jaar

In mei is de Van Rijn Cirkel officieel opgericht. 
Vanaf nu heeft de Vereniging Rembrandt drie 
generatiecirkels: de Caius Cirkel voor leden 
tot 35 jaar, de Titus Cirkel vanaf 35 jaar en nu 
ook de Van Rijn Cirkel vanaf 50 jaar. Dit nieuwe 
gezelschap telt op dit moment 19 leden.

Een voorjaar met inhoud voor de leden van de Rembrandtcirkels
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Voor de leden...

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2014

Van Buys tot The Beatles
De jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging Rembrandt werd dit jaar geor-
ganiseerd in de Rotterdamse Schouwburg. Vast onderdeel is het verslag van het 
bestuurlijke en financiële jaar. Aan voorzitter Martijn Sanders en penningmeester  
– en nu tevens vicevoorzitter – Arent Fock is de taak toevertrouwd om dit op 
vlotte en toegankelijke wijze te verzorgen. 

Dat de Vereniging Rembrandt niet alleen 
een essentiële functie vervult als het gaat 
om het versterken van het Nederlands 
openbaar kunstbezit, maar haar invloed 
ook aanwendt waar het gaat om het 
behoud ervan, bewijst het in mei van dit 
jaar uitgebrachte rapport met bouw-
stenen voor de in ontwikkeling zijnde 
nieuwe Erfgoedwet. Martijn Sanders 
verzorgde een korte uiteenzetting over 
dit rapport en lichtte de belangrijkste 
bevindingen toe. 

Hoe een steunaanvraag tot stand 
komt en welke criteria voor steunverle-
ning gelden, werd verduidelijkt aan de 
hand van het in 2013 verworven schilderij 
van de 16de-eeuwse meester Cornelis 
Buys II. Lidewij de Koekkoek, direc-
teur van Stedelijk Museum Alkmaar, 
vertelde waarom het museum dit werk 
graag wilde aanschaffen. Vervolgens 
beschreef Ruud Priem, bestuurslid van 

de Vereniging Rembrandt, waarom deze 
aankoop de financiële steun van de 
Vereniging verdiende.

De middag in de schouwburg werd op 
spectaculaire wijze afgesloten door Sjarel 
Ex, directeur van Museum Boijmans 
Van Beuningen. Als opwarmer voor het 
aansluitende bezoek aan het museum 
‘toverde’ Ex diverse kunstwerken op het 
podium die mede dankzij de Vereniging 
Rembrandt konden worden verworven, 
met als slotstuk het in 2013 aangekochte 
werk van Jim Shaw. Onder begeleiding 
van Octopus Garden van The Beatles 
verscheen het originele kunstwerk D’red 
Dwarf, B’lack Hole (2010) op het toneel. 
De dag werd afgesloten met een warm 
onthaal in het museum, waar de leden 
op diverse plekken een toelichting 
kregen bij de kunstwerken die mede 
dankzij hun steun deel uitmaken van de 
collectie.

Speciale tour door 
Museum Boijmans 
Van Beuningen
De presentatie van Sjarel Ex na  
afloop van de Algemene Leden-
vergadering in de Rotterdamse 
Schouwburg was de perfecte op-
warmer voor het daaropvolgende 
bezoek aan het museum. Sjarel Ex 
en zes van zijn conservatoren  
ontvingen de leden in het museum 
en gaven in de diverse zalen nadere 
uitleg bij de door de Vereniging  
gesteunde werken.

In 117 jaar tijd, in 1897 voor het eerst, 
hielp de Vereniging het museum bij 
het verwerven van ruim 250 kunst-
werken. Recent werden daar het 
bijzondere pre-Eyckiaanse drieluik, 
het werk D’red Dwarf B’lack Hole van 
de Amerikaanse kunstenaar Jim Shaw 
en het schilderij The Balcony Room at 
Spurveskjul van Vilhelm Hammershøi 
aan toegevoegd, respectievelijk 
mede dankzij het Titus Fonds en 
het Maljers-de Jongh Fonds van de 
Vereniging Rembrandt. In juni kende 
de Vereniging Rembrandt bovendien 
een ‘launching gift’ toe voor de  
aankoop van het beeld van Medardo 
Rosso, Femme à la voilette.

Sjarel Ex verrast zijn publiek met het bijna 15 meter 
brede kunstwerk D’red Dwarf, B’lack Hole

NIEUWS VAN DE VERENIGING
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Terugblik op 
TEFAF 2014
Dit voorjaar bezochten 72.000 bezoe-
kers de TEFAF in Maastricht. In de 275 
stands die de internationale kunst- en 
antiekbeurs dit jaar telde, konden zij 
genieten van schilderijen van oude 
meesters, moderne en hedendaagse 
kunst, antiek, Aziatische kunst en 
nog veel meer. Ook de Vereniging 
Rembrandt kon dankzij een genereus 
gebaar van de TEFAF-organisatie met 
een stand aanwezig zijn.

Voor de Vereniging Rembrandt is dit een 
belangrijk evenement, niet alleen omdat 
musea hier aankopen doen, maar ook 
omdat dit een uitstekende gelegenheid 
is om bestaande leden te ontmoeten en 
nieuwe te werven.

De ‘TEFAF-tips’ bleken net als voorgaande 
jaren een succes. Op deze lijst, die wordt 
samengesteld aan de hand van suggesties 

van leden en andere bezoekers, staan 10 
werken die u zeker niet mocht missen. 
Bezoekers kwamen de lijst aan het begin 
van de dag halen om aan het eind een 
van de tien tips te vervangen door een in 
hun ogen betere suggestie. Ook dit jaar 
is de aandacht getrokken door de meest 
uiteenlopende kunstwerken en objecten. 
Hieronder volgt een greep uit de reacties.

Laat uw stem horen 
voor de Vereniging 
Rembrandt

De Vereniging Rembrandt is gevraagd 
deel te nemen aan de NRC Charity 
Awards 2014. Deze prijzen zijn in het 
leven geroepen op initiatief van NRC 
Media en bedoeld om ‘charitatief 
Nederland’ te ondersteunen bij het 
bereiken van hun doelgroep. 

De organisaties met de beste, mooiste 
of meest indrukwekkende advertentie 
worden onderscheiden. NRC Media 
reikt een vakjury- en een publieksprijs 
uit, die beide bestaan uit een twee  
pagina grote advertentie in NRC Handels- 
blad of nrc.next. Voor de publieksprijs 
kunt u stemmen. Onder de stemmers 
wordt driemaal een digitaal abonne-
ment van 6 maanden op NRC next of 
NRC Handelsblad verloot. 

U kunt tot 15 september 12.00 uur 
stemmen via www.nrccharityawards.nl/ 
vereniging-rembrandt/. Op 24 september 
maakt de NRC de winnaars bekend. 

[Boven} De inzending van de Vereniging 
Rembrandt voor de NRC Charity Awards 2014
Concept advertentie: Erik Kessels (reclamebureau 
KesselsKramer en lid van Raad van Adviseurs)  
Fotografie: Laurence Aëgerter.

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

Het ontwerp van de stand is ons aangeboden door Buro 94 

Lowell Libson – Krater: gezicht op de 

maan, 1850, tekening in pastel door 
James Nasmyth (1808-1890)

‘Door een telescoop gezien. Zwart en wit 

krijt op grijs papier. Zo bijzonder om zo 

vroeg een krater in een maan te tekenen.’

John Endlich Antiquair – Zilveren 
shabbatlamp, 1789, door de 
Leeuwarder zilversmid Jan de Wal II 

‘Pure schoonheid. Afkomstig uit  

een Friese gemeenschap waar Joden 

hun typische Friese namen droegen.’

Berko Fine Paintings – 
The Pier door Ludovic Baues  
(1864-1937)

‘Mooi in eenvoud, de zomer komt je 

tegemoet. Onbekende Nederlander 

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

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

p ‘Leermeester’ lidmaatschap 

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

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

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

voor het jaarlijkse Rembrandtdiner op een  
wisselende, spraakmakende locatie.
 

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

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

MAAK DEEL UIT VAN KUNST IN NEDERLAND

ANDERE VORMEN VAN SCHENKEN AAN 

DE VERENIGING REMBRANDT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tenzij u hebt aangegeven hier geen prijs op te stellen, wordt uw naam vermeld in het Jaarverslag. 

De privileges en de netto kosten, dankzij fiscale voordelen, horend bij deze meesterlidmaatschappen 

vindt u op www.verenigingrembrandt.nl/steun-ons.



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

ONDERSTEUNDE MUSEA    

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

p AmErongEn
Kasteel Amerongen 

p AmErsFoorT
Museum Flehite 

p AmmErzodEn
Kasteel Ammersoyen 

p AmsTElvEEn
Cobra Museum

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

p ApEldoorn
Paleis Het Loo-Nationaal 
  Museum 

p AppingEdAm
Museum Stad Appingedam 

p ArnhEm 
Gemeentemusea 

p AssEn
Drents Museum 

p AsTEn
Klok & Peel Museum Asten

p Barneveld
Veluws Museum Nairac 

p BErg En dAl
Afrika Museum 

p BErgEn op zoom
Het Markiezenhof 

p BEvErwijk
Museum Kennemerland 

p BrEdA
Breda’s Museum 

p BriEllE
Historisch Museum Den 
  Briel 

p dElFT
Museum Lambert van 
  Meerten
Stedelijk Museum Het 
  Prinsen hof 

p dEvEnTEr
Gemeentemusea 

p dordrEchT
Dordrechts Museum 
Huis Van Gijn 

p EindhovEn
Van Abbemuseum 

p EnkhuizEn
Stichting Rijksmuseum 
  Zuiderzeemuseum 

p EnschEdE
Rijksmuseum Twenthe 

p FrAnEkEr
 Museum Martena 

p gorinchEm
Gorcums Museum 

p goudA
Museum Gouda 

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

p groningEn
Groninger Museum 

p hAArlEm
Frans Hals Museum 
Historisch Museum 
  Haarlem 
Teylers Museum 

p hAArzuilEns
Kasteel de Haar  

p hArlingEn
Gemeentemuseum 
  Het Hannemahuis 

p hATTEm
Voerman Museum 

p’s-hEErEnBErg 
Kasteel Huis Bergh

p hEErEnvEEn
Museum Belvédère

p hEino/wijhE
Museum De Fundatie/
  Kasteel Het Nijenhuis

p hElmond
Gemeentemuseum 
  Helmond

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

p hEusdEn A/d mAAs
Het Gouverneurshuis 

p hilvErsum
Museum Hilversum

p hoorn
Westfries Museum 

p kATwijk
Katwijks Museum 

p lArEn
Singer Laren

p lEEk
Nationaal Rijtuigen-
  museum 

p lEEns
Borg Verhildersum

p lEErdAm
Nationaal Glasmuseum 

p lEEuwArdEn
Fries Museum 
Keramiekmuseum 
  Princessehof 

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

p loosdrEchT
Kasteel-Museum Sypestyn 

p mAArssEn
Slot Zuylen 

p mAAsTrichT
Bonnefantenmuseum 

p mArkEn
Marker Museum 

p middElBurg
 Zeeuws Museum 

p nijmEgEn
Museum Het Valkhof 

p oTTErlo
Kröller-Müller Museum
Nederlands Tegelmuseum 

p purmErEnd
Purmerends Museum 

p riddErkErk
Huys ten Donck (alleen de 
  tuinen) 

p roErmond 
Cuypershuis

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

p rozEndAAl
Kasteel Rosendael

p dE rijp
Museum In ‘t Houten Huis 

p rijswijk (zh)
Museum Het Tollenshuis

p schEvEningEn
Museum Beelden aan Zee 

p schiEdAm
Stedelijk Museum

p schoonhovEn
Nederlands Zilvermuseum 

p sluis
Oudheidkundige 
  Verzameling Belfort Sluis

p snEEk
Fries Scheepvaart Museum 

p TiEl
Flipje en Streekmuseum Tiel 

p TilBurg
Audax Textielmuseum 
De Pont, Stichting voor 

hedendaagse kunst 
(De Pont behoort niet tot

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

p udEn
Museum voor Religieuze 
  Kunst 

p uiThuizEn
Menkemaborg

p uTrEchT
Centraal Museum  
Museum Catharijneconvent 
Museum Speelklok 

p vAAssEn
Kasteel Cannenburch 

p vlissingEn
Zeeuws maritiem 
  muZEEum 

p voorBurg
Museum Swaensteyn 

p voorschoTEn
Kasteel Duivenvoorde 

p wEEsp
Gemeentemuseum

p woErdEn
Stadsmuseum Woerden

p zAAndAm
Museum van het 
  Nederlandse Uurwerk 

p zAlTBommEl
Stadskasteel Zaltbommel 

p ziErikzEE
Maritiem Museum 
  Zierikzee 
Stadhuismuseum 

p zuTphEn
 Museum Henriëtte Polak 
  in De Wildeman 
Stedelijk Museum 

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

VERENIGING 
REMBRANDT
ALS JE OM
KUNST GEEFT 

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



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

U kunt uw gift kleuren met een 
eenmalige schenking vanaf  
€ 5.000 of een periodieke schenking 
van € 1.000 voor tenminste 5 jaar. 
Afhankelijk van uw schenking 
wordt u Leermeester, Gildemeester 
of Hollandse meester van de 
Vereniging Rembrandt. Dit lid-
maatschap is geldig voor 2 personen.
Neem voor meer informatie  
contact op met Minke van Hooff: 
vanhooff@verenigingrembrandt.nl 

VERZAMELGEBIED GESTEUND    PRENTEN EN TEKENINGEN

P beeldhouwkunst
P fotografie
P glas
P keramiek
P kunstnijverheid
P middeleeuwse kunst
P moderne en hedendaagse kunst
P niet-westerse kunst
p prenten en tekeningen
P schilderkunst 16de en 17de eeuw
P schilderkunst 18de eeuw
P schilderkunst 19de eeuw
P zilver
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Rembrandt van Rijn, De Amstel vanaf de 

Blauwburg af gezien (ca. 1648), pen en 
penseel
Gesteund in 1883

Katsushika Hokusai, Regenstorm 

onder de bergtop (ca. 1831), houtsnede
Gesteund in 1956

Jan Mankes, Drie distelbloemen (1915), 
litho
Gesteund in 1972

Hendrick Goltzius, Portret Jan Goverts.  

van der Aar (1606), krijt
Gesteund in 1984

Carel Willink, Trafalgar Square (1974),  
pastel en gouache
Gesteund in 1994

Hans Sebald Beham, Turkse ruiter op 

dromedaris (ca. 1530), houtsnede
Gesteund in 2009

Josephus Augustus Knip, 
Gezicht op de Ponte Salario bij Rome 
(ca. 1809–12), grafiet en waterverf
Gesteund in 2014 mede dankzij 
het Hendrik de Jong Fonds en het 
Liente Dons Fonds

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


