
Museum Belvédère zal niet iedereen bekend in de oren klinken. 
Het is een jong museum, gelegen bij landgoed Oranjewoud net 
buiten Heerenveen, dat moderne en hedendaagse kunst met een 
accent op Friesland toont. Tot de vaste collectie behoren werken 
van kunstenaars als Jan Altink, Jan Mankes en Hendrik Werkman. 
Onlangs kon het museum met steun van het BankGiro Loterij 
Aankoopfonds van de Vereniging Rembrandt en de Ottema-Kingma 
Stichting een sneeuwlandschap van Jan Mankes verwerven dat wel 
heel nauw met de omgeving van Museum Belvédère is verbonden. 
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Leeuwarden

Sneeuwlandschap met sloot
Jan Mankes (Meppel 1889 – 1920 Eerbeek)

1913. Olieverf op doek, 31 x 43 cm
Gesigneerd en gedateerd, rechtsonder: J. Mankes :13.

Herkomst: Particuliere collectie (2012)



Op nog geen kilometer afstand van Museum Belvédère 
ligt het kleine dorpje De Knipe, waar kunstenaar Jan 
Mankes van 1909 tot 1915 woonde. Hij schilderde er 
de dieren rond het erf van zijn ouderlijk huis, de open 
weidegronden en de met hoge bomen omzoomde 
Woudsterweg – die tegenwoordig afbuigt naar het  
museum, maar vroeger als een lang lint doorliep tot in 
de bossen van Oranjewoud. In 1913 leerde hij er zijn 
toekomstige vrouw Annie Zernike kennen, die twee 
jaar daarvoor was benoemd tot predikante van de 
doopsgezinde gemeente. Zij was de eerste vrouw in 
Nederland die dit kerkelijke ambt mocht bekleden. 

Het kan bijna niet anders of Jan Mankes en Annie 
Zernike hebben samen de wandeling over de 
Woudsterweg naar Oranjewoud meermaals afgelegd. 
En misschien hebben ze bij de overblijfselen van het 
oude bastion van landgoed Oranjewoud wel eens over 
het met sloten doorsneden veld in westelijke richting 
gekeken. Daarbij zullen ze de resten van het andere 
bastion hebben gezien, niet vermoedend dat bijna een 
eeuw later juist daar een museum zijn plek zou vinden 
dat speciale aandacht schenkt aan het oeuvre van Mankes.

Inmiddels biedt Museum Belvédère onderdak aan 
23 schilderijen van Mankes. Zijn de meeste daarvan 
door betrokken particulieren in langdurig bruikleen 

afgestaan, inmiddels kan het museum dankzij enkele 
Friese stichtingen bogen op een vaste kern van perma-
nente bruiklenen. Daartoe behoren enkele portretten 
en dierstukken, maar ontbrak vooralsnog een represen-
tatief voorbeeld van Mankes’ landschapschilderkunst. 
Het museum was er veel aan gelegen deze lacune op te 
vullen, omdat het landschappelijke thema een belang-
rijk beleidsaccent vormt, maar vooral ook omdat het de 
directe verbinding legt tussen Jan Mankes en Museum 
Belvédère.

Toen zich de mogelijkheid voordeed om een van de 
belangrijkste schilderijen van zijn hand te verwerven, 
Sneeuwlandschap met sloot uit 1913 – dat al als particulier 
bruikleen in het museum hing sinds de oprichting in 
2004 – werd de Vereniging Rembrandt aangezocht 
deze aankoop mede mogelijk te maken. Voor het nog 
jonge museum was het de eerste keer dat een beroep 
werd gedaan op de landelijke opererende vereniging. 
De uiteindelijk positieve besluitvorming geeft aan dat 
binnen de context van Collectie Nederland groot be-
lang wordt toegekend aan Mankes’ sneeuwlandschap, 
maar ook dat Museum Belvédère als verzamelende  
publieke instelling serieus wordt genomen. Voor een 
museum met een geschiedenis van slechts zeven jaar, 
een nog jonger verzamelbeleid en de status van een 
niet gesubsidieerde, particuliere instelling, betekent 
dat een geweldige erkenning.

De Ottema-Kingma Stichting (OKS), die in 2010  
een belangrijk deel van de collectie van Thom Mercuur  
– grondlegger en eerste directeur van Museum 
Belvédère – voor het museum veilig stelde, bleek bereid 
de koop mee te financieren. In overleg met beide  
financierende partijen werd gekozen voor een 
construc tie waarbij de Ottema-Kingma Stichting als 
hoeder van Fries cultureel erfgoed eigenaar werd,  
om het – zoals dat ook werd overeengekomen met de 
beheerders van de collectie Mercuur – in bruikleen 
onder te brengen in het museum.1

IMMENSE LEEGTE EN STILTE

Sneeuwlandschap met sloot is een van de schilderijen die 
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Jan Mankes werd in 1889 te 
Meppel geboren, woonde en 
werkte van 1909 tot 1915 in het 
nabij Heerenveen gelegen dorp 
De Knipe en overleed in 1920 te 
Eerbeek. Hij was weliswaar auto- 
didact, maar ontwikkelde een 
grote kennis van het schildersvak. 
Hij wordt thans gerekend tot de 
belangrijkste representanten van 
de 20ste-eeuwse figuratieve  
schilderkunst en neemt met zijn 
werk een geheel eigen plaats in 
binnen de Nederlandse kunst- 
geschiedenis. De kwaliteiten van 
zijn werk werden al in de jaren 
twintig onderkend door gezag-
hebbende kunstcritici. Het week 
sterk af van alle ontwikkelingen 
binnen de contemporaine moderne 

schilderkunst, maar vond om  
zijn picturale kwaliteiten alom 
waardering.
Na de Tweede Wereldoorlog 
raakte Mankes enigszins in de  
vergetelheid, maar sinds de jaren 
negentig is er een opvallende  
revival. In 2007 verscheen een 
oeuvrecatalogus van zijn werk en 
organiseerden het Drents Museum 
te Assen, het Museum voor 
Schone Kunsten te Arnhem en  
het voormalige Scheringamuseum 
te Spanbroek een reizende  
overzichtstentoonstelling.  
De grootste Mankes-collectie  
bevinden zich in het Museum 
voor Schone Kunsten te Arnhem 
en Museum Belvédère te 
Heerenveen-Oranjewoud.

Bloeiend landschap

Jan Mankes

1914. Olieverf op doek, 23 x 32,5 cm

MUSEUM BELVEDERE, HEERENVEEN

(particulier bruikleen) 



Jan Mankes in de directe omgeving van het huidige 
Museum Belvédère heeft gemaakt. Het geeft een beeld 
van het toenmalige landelijke gebied dat op sommige 
plekken rond het museum onveranderd is gebleven.  
In tegenstelling tot veel andere schilderijen van zijn 
hand heeft Mankes in dit landschap niet gekozen voor 
een avondstemming, maar voor het fletse licht van 
grauwe winterluchten die geen schaduwen werpen. 
Ragfijn tekenen de hoofdvormen zich in dit bijna lege 
landschap tegen de bleke achtergrond af. De compositie 
wordt nadrukkelijk bepaald door de horizontale banen 
van de bevroren, grijsblauwe sloot en de asgrauwe 
lucht. Twee hoopjes takken op de voorgrond, twee 
hooistapels in het besneeuwde veld, kleinere vormen 
op de achtergrond en de contrasterende accenten van 
opvliegende kraaien benadrukken de immense leegte 
en stilte. De zachte lijnen van sloten en afrastering 
doorsnijden de witte velden tot aan de einder en binden 
de compositie. Mankes tracht in zijn werk doorgaans 
grote sentimenten en diepe waarheden bloot te leggen 
in het alledaagse. In Sneeuwlandschap met sloot bereikt 
hij dat niet alleen met een minimum aan middelen, 

maar bovendien met een tot enkele tonen terugge-
bracht palet. Sneeuwlandschap met sloot is geschilderd  
in de periode dat Mankes werkte in en rond het Friese 
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Torenvalk

Jan Mankes

1910. Olieverf op doek op paneel, 13 x 11,5 cm

MUSEUM BELVEDERE, HEERENVEEN

(in bruikleen van de Boersma-Adema Stichting)

Vereniging Rembrandt en Jan Mankes

Wist u dat de Vereniging Rembrandt al  
eerder werken van Jan Mankes heeft helpen 
verwerven? In 1972 kreeg het Museum voor 
Moderne Kunst in Arnhem de mogelijkheid 
om de collectie van mevrouw van 
Beuningen-Eschauzier in bezit te krijgen.  
Zij behoorde aan het begin van de 20ste 
eeuw tot een kleine kring van bewonderaars 
van Mankes. Via de kunsthandel en door 
rechtstreekse aankopen stelde zij rond 1920 
een collectie schilderijen, grafiek en tekenin-
gen van de kunstenaar samen. Het gaat om 
28 werken waaronder 14 schilderijen. 

Na haar overlijden bestond er onder de  
erfgenamen de wens om de verzameling  
bijeen te houden. In 1972 werd de collectie 
daarom aan het Arnhemse museum overge-
dragen. De helft werd geschonken, terwijl 
de andere helft door koop werd verkregen. 
De Vereniging Rembrandt droeg hier haar 
steentje aan bij. 
Destijds werd er slechts 46.000 gulden  
voor deze 13 werken betaald. Dat de waar-
dering voor Mankes sindsdien sterk is toe-
genomen, blijkt wel uit het recordbedrag 
van € 417.450 dat in 2004 voor slechts  
één schilderij van Mankes werd betaald.  
Als u wilt weten welke 13 werken van 
Mankes in 1972 met hulp van de Vereniging 
Rembrandt zijn aangekocht, kunt u kijken  
in onze online database van gesteunde  
werken op www.verenigingrembrandt.nl. 

Zelfportret

Jan Mankes

1913. Olieverf op doek, 28 x 23,2 cm

MUSEUM BELVEDERE, HEERENVEEN

(in bruikleen van de Ottema-Kingma Stichting  

en Boersma-Adema Stichting)



dorpje De Knipe. In de zeven jaar dat hij er woonde 
en werkte maakte hij, naar thans bekend is, niet  
meer dan tien landschappen, waarvan Woudsterweg uit 
1912 in het Museum voor Moderne Kunst in Arnhem 
en Sneeuwlandschap met sloot uit 1913 de ijkpunten 
zijn. Kiest Mankes in het dromerige – symbolistisch 
georiënteerde – landschap Woudsterweg nog voor een 
naar de einder afbuigende, door hoge bomenrijen 
omzoomde weg en zacht in elkaar overvloeiende, 
warme toonwaarden, in het sneeuwlandschap brengt 
hij een voor zijn doen opvallend heldere, op horizon-
talen berustende, structuur aan en verkiest hij een 
palet van witten en zachte grijzen. Waar de wandelaar 
in het eerste schilderij de beschouwer bijna uitnodigt  
de gang van voor- naar achtergrond mee te beleven, 
houdt in het sneeuwlandschap, waarin geen mensen 
aanwezig zijn, de brede horizontaal van de bevroren 
sloot de beschouwer aan ‘deze’ zijde. Alleen het  
oog kan reiken tot de einder en bij lang turen werpt 
de uitgestrekte, stille leegte zich op onszelf en de  
sentimenten die zij losmaakt terug.

Het bijna modernistische compositieschema  
van vier horizontale banen en een beperkt aantal  
prozaïsche figuratieve accenten herhaalde Mankes in 
het kleine schilderij Bloeiend landschap uit 1914 dat 
zich sinds 2011 als bruikleen in Museum Belvédère 
bevindt. Waar Mankes in het sneeuwlandschap 
moeite heeft gedaan elke schilderkunstige handeling 
aan het oog te onttrekken, is het zomerlandschap  
opgezet in opvallend losse en geprononceerde verf-
toetsen. Maar ook in dit schilderij weet Mankes met 
minimale middelen een sterk poëtische, religieus  
getinte sfeer te realiseren en de mens in verhouding 
te brengen met de schepping.

Zoals veel schilders voor hem en na hem herkende 
Mankes in het alledaagse een universele schoonheid, 
maar als een van de weinigen was hij ook werkelijk in 
staat een pantheïstische ervaring (of overtuiging),  
zonder beladen mystiek, symboliek en anekdotiek, op 
een even natuurlijke als bescheiden wijze in het beeld 
te verbergen. Dat maakt dat iedereen die er maar 
enigszins gevoelig voor is een schoonheid in zijn werk 
kan ontdekken die de voorstelling en ons besef van 
hier en nu – ook na 100 jaar – ontstijgen. 

Han Steenbruggen

Directeur-conservator
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Noot

1 Sinds 1974 steunt 
de Vereniging 
Rembrandt, in 
samenwerking met 
de Ottema-Kingma 
Stichting (OKS), 
belangrijke aanko-
pen voor de Friese 
musea volgens 
deze constructie. 
De OKS biedt de 
zekerheid dat door 
haar gesteund 
werk nooit aan het 
openbaar (Fries) 
kunstbezit zal 
(kunnen) worden 
onttrokken.

Kunstvragen

Peter van Zijp (55)
Creatief directeur van de reclamebureaus Baas en Van 
Haastrecht en de PersoneelZaak, lid van de Vereniging 
Rembrandt sinds begin 2012

Wat is uw eerste kennismaking met 
kunst?
‘Vroeger ben ik door mijn ouders kerk 
in, kerk uit gesleept, maar mijn eerste 
echte ‘wauw-moment’ had ik toen ik 
eind jaren zeventig de tentoonstelling 
The Running Fence van Christo in 
Museum Boijmans Van Beuningen zag. 
Hoe hij dat hele project, met de discus-
sies en de voorbereidingen ervan, deel 
liet uitmaken van zijn kunstwerk, dat 
vond ik echt fantastisch.’
 
Herinnert u zich nog uw eerste kunstreproductie?
‘In mijn jongenskamer, boven mijn elektrische trein, hing 
een poster van Escher, die met die eindeloze trappen.  
Daar heb ik nu helemaal niets meer mee, maar als jongen 
van 10, 12 jaar vond ik het enorm intrigerend.’ 

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Tien jaar geleden kocht ik een werk van de Rotterdamse 
kunstenaar Leo de Jong. Het is opgebouwd uit 144 paneel-
tjes, in rijen van 12, sommige geschilderd, andere met  
gevonden voorwerpen. Het was de eerste keer dat ik me 
kon veroorloven een kunstwerk te kopen, eerdere werken 
heb ik allemaal gekregen.’ 

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Ik ben eigenlijk geen fanatiek museumbezoeker – daar ben 
ik te ongeduldig voor. Tijdelijke tentoonstellingen liggen me 
nog het best. Een van de weinige musea waar ik het langer 
dan anderhalf uur uithoud is Museé d’Orsay in Parijs. Een 
geweldig museum vind ik dat.’

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen 
steunen?
‘Vorig jaar ben ik in Brussel naar een tentoonstelling over 
Luc Tuymans geweest. Unheimisch, maar indrukwekkend 
mooi. Van die kunstenaar zou Museum Boijmans Van 
Beuningen wel een paar grote werken mogen hebben, wat 
mij betreft.’ 

Waarom bent u lid geworden van de Vereniging 
Rembrandt?
‘Ik ben geïnteresseerd in kunst en maak me zorgen over het 
cultuurbeleid van het huidige kabinet. Toen ik door een 
oud-collega op het bestaan van de Vereniging Rembrandt 
werd gewezen, besloot ik die club te steunen.’

Vereniging Rembrandt en Jan Mankes


