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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). 


