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Bijna 600 leden van de Vereniging 
Rembrandt vonden vandaag  
hun weg naar ons pas geopende 
museum. Dank voor jullie komst, 
en voor de geweldige steun  
aan aankopen en restauraties!
Meta Knol, via Twitter, na de Algemene Ledenvergadering van 2019
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Want wat ik vooral geleerd heb tijdens mijn studie is kijken. Dat leerde 
ik natuurlijk dankzij allerlei wetenschappelijk verantwoorde colleges 
en werkgroepen – want dat je meer gaat zien als je meer weet spreekt 
vanzelf  – maar ik leerde het vooral door veel en aandachtig te kijken 
naar kunst. Door te gaan zien wat kunstenaars zagen en vorm wisten 
te geven, ging ik zelf weer zoveel beter kijken en meer zien. Een proces 
dat ik toen leerde en dat nooit af is, want steeds zie ik weer voor mij 
nieuwe kunst, die mij ook weer opnieuw laat zien.

Dat geleerd hebben te kijken, dat is voor mij een bron van geluk. 
Niet alleen wanneer ik in een museum geniet van wat daar te zien is, 
maar ook daarbuiten, in mijn dagelijks bestaan. En dat werd ik me 
weer bewust in mijn vakantie in Walcheren, waar Piet Mondriaan en 
andere kunstenaars uit zijn tijd ook graag kwamen. De duinen en de 
zee, de kerktoren en de molen van Domburg, het Zeeuwse licht, de 
strakke lijnen, samen met Mondriaan wandel en kijk ik. En zie ik kunst 
‘buiten’, met dank aan wat hij weergaf.

Schildert Mondriaan tijdens zijn eerste bezoek aan Domburg veelal 
huizen en gebouwen, als hij in 1909 terugkomt naar Domburg maakt 
hij zeegezichten en duinlandschappen die veel meer getuigen van een 
innerlijke beleving van de natuur dan van een poging deze objectief in 
beeld te brengen. Zijn tijd in Zeeland wordt wel gezien als een periode 
waarin hij een vrijheid tot experiment vindt. Misschien is dat voor mij 
de reden elk jaar weer terug te gaan naar Walcheren. Omdat ik hier, 
met dank aan mijn studie en aan Mondriaan, diezelfde vrijheid vinds

Fusien Bijl de Vroe is directeur van de Vereniging Rembrandt

Meer zien

FUSIEN BIJL DE VROE
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Goed kijken begint met 
negeren
Wieteke van Zeil geeft tips om meer 
te halen uit uw museumbezoek

Kwartet compleet
Na lange tijd is de seizoenenreeks 
van Nicolaes Berchem herenigd in 
het Mauritshuis 

De zomercursus van 2019
Studenten leren kritisch kijken 
naar collectiepresentaties in 
Nederlandse musea

Ik ben nog altijd blij dat ik ooit besloot kunstgeschiedenis 
te gaan studeren. En ik schrijf dit nu omdat ik met vakantie 
ben in – of is het op? – Walcheren. Deze twee zinnen  
lijken niets met elkaar te maken te hebben. Maar dat 
hebben ze wel.



 

5  VERENIGING REMBRANDT  ZOMER 2019

Kunst boven geloof
Het Goudse stadsbestuur begreep 
al vroeg dat belangrijk erfgoed 
moet worden gekoesterd

De Rembrandtlessen van 
Isaac de Bruijn
Een particuliere verzameling  
waarvan iedereen mocht en mag 
genieten

25 Ogenblik: de heilige zweeg
30 Kunstvragen: Doeshka Vrede
29 Van ons allemaal sinds…
49 Denkraam: Burgerzin
53 Kunstvragen: Bram Vermeulen

54 Rigaud zet aan tot kleuren
55 Nieuws van de Vereniging
58 Over de Vereniging
59 Ondersteunde musea

INHOUD      NUMMER 2  ZOMER 2019      BULLETIN VAN DE VERENIGING REMBRANDT  

14 18 26 30

44

32

42

38 en verder

49

Hommage aan Cuyp
Crowdfunding brengt 
Gainsborough naar Dordrecht

Sterk ensemble van 
Rauch in Zwolle
Een vroege Rauch voor Museum 
de Fundatie

Het netwerk van Cochius
Over een ambitieuze directeur  
van de Glasfabriek Leerdam

Een zeldzaam glasruitje
Een werk van Wouter Crabeth, 
een van de makers van de  
beroemde Goudse Glazen

Herkansing voor Alkmaar
Stedelijk Museum Alkmaar  
greep een kans die het eerder 
moest laten gaan

Van der Lecks vroege 
abstractie
Singer Laren koopt werk uit  
het ontstaansjaar van De Stijl

Een ongewone 
steunverlening
Tegelcollectie van Helene  
Kröller-Müller weer te zien in 
Otterlo

Edam in olieverf
Twee stadsgezichten door  
Ouwater laten verdwenen stukjes 
van het 18de-eeuwse Edam zien

48



TIPS VOOR MUSEUMBEZOEK

Stendhalsyndroom staat niet in de DSM, het handboek 
voor psychiatrische aandoeningen. De lichamelijke  
reacties op een overvloed aan schoonheid die Stendhal 
in 1817 beschreef, zijn nooit wetenschappelijk aangetoond. 
Al deed psychiater Graziella Magherini een poging  
– tussen 1977 en 1986 turfde ze 107 ziekenhuisopnames 
in Florence van mensen met klachten van duizeligheid 
tot waanbeelden, als gevolg van kunst. Daar zat trouwens 
niet één Italiaan bij.

Een lichte mate van dit syndroom zal velen die graag 
musea bezoeken bekend voorkomen. Op vakantie rijd je 
langs München; waarom niet éven de Alte Pinakothek 
in, we moeten toch lunchen? Ook wie speciaal voor 
het Rijksmuseum naar Amsterdam reist kan het gevoel 
overvallen: het is zo veel, waar te beginnen? Hoe kan  
ik ál dat moois tot me nemen? Sommige mensen willen 
in Parijs ‘even het Louvre doen’. Hoe kan een mens in 
hemelsnaam 8 afdelingen, 60.600 vierkante meter  
museumzaal, en 35.000 opgestelde objecten verwerken 
in een dag, terwijl elk van die objecten gemaakt is om 
lang en goed te observeren? Zeker voor wie weet wat de 
beloning van langer kijken naar een goed kunstwerk is 
– inzicht, opmerkzaamheid, nieuwsgierigheid, geluk – 
kan de moed dan in de schoenen zinken.

Dit belemmerende gevoel is niet wezenlijk verschillend 
van de drempels die mensen voelen die níet gewend zijn 
veel kunst te kijken, en overwegen naar een museum  
te gaan. Mensen die de neiging hebben bij voorbaat de 
handdoek in de ring te gooien, ‘want ik weet er toch 
niet veel van.’ In beide gevallen weet men niet waar  
te beginnen, in beide gevallen ontstaat een gevoel van 
kleinheid ten opzichte van die geduldige, eeuwige kunst. 
Dat kan ons kijken in de weg staan. 

In de openingsscène van de film La 
Grande Bellezza (2013) sterft een toerist. 

Net uit een volle bus gestapt op het 
Janiculum, de zuidelijke heuvel in 
Rome vol machtige platanen waar 

sinds 1847 elk middaguur een kanon-
schot klinkt om de stad te begroeten, 

onttrekt de oudere man zich aan de 
groep om in zijn eentje te kijken naar 
het uitzicht. Ja, hij maakt foto’s, zoals 

het een Aziatische toerist betaamt, 
maar dan neemt hij het uitzicht  

met eigen ogen tot zich, en kijkt hij  
bewuster. Hij verwondert zich over de 

schoonheid, een glimlach verschijnt. 
Dan veegt hij zijn hand over zijn voor-
hoofd – en zakt ineen. Terwijl de ijle 
vrouwenstemmen a capella klinken 

vanuit het marmeren monument 
Aquapaola achter hem, is de schoon-

heid van Rome hem te veel geworden. 
Het is de mooiste verbeelding van  

het stendhalsyndroom die ik ken. En 
iedereen die wel eens licht panisch is  

geworden van geluk, zal het begrijpen.

 Goed kijken 
begint met negeren 

WIETEKE VAN ZEIL

— 
en nog twee  

inzichten die de 
museumbezoeker 

opmerkzamer 
maken

—
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ONBEWUSTE PROCESSEN

Wat kunnen museumbezoekers doen om opmerkzamer 
te kijken naar kunst? En hoe voorkomen we snel, 
‘swipend’ kijken? Kunst kan ons helpen scherper te 
gaan observeren. Want kunstenaars kunnen beter 
kijken dan wij; zij zien vaak wat ons nog ontgaat, ze 
weten al eeuwen hoe het oog werkt en ze bieden ons 
steeds nieuwe perspectieven. Tijdens de bezoeken 
die ik ongeveer wekelijks breng aan musea vanwege 
mijn werk als kunsthistoricus – eerst in musea, daarna 
als criticus voor de Volkskrant en sinds 5 jaar als auteur 
van de serie ‘Oog voor Detail’ in Volkskrant Magazine 
– ontstond er al kijkend inzicht in hoe opmerkzaam-
heid werkt. Onbewuste processen bepalen vaak waar 
wij onze aandacht op richten, én wat ons afleidt. 
Waarnemingspsychologie en neurologie verklaren veel 
hierover, en ook enkele cultuurhistorici bestudeerden 
eerder onze manieren van kijken; onder meer Walter 
Benjamin, Ernst Gombrich, en John Berger maakten 
ons bewust van onze eigen blik. Met elke nieuwe 
technologische ontwikkeling verandert die; zo kijken 
we door de smartphone sneller en doelgerichter, en 
missen we daardoor vaak wat er in de marges te zien 
is. Ook verandering van context heeft invloed op  
hoe we kijken; in een museum herken je schoonheid 
eerder dan in een metrostation, bijvoorbeeld. En 
zaalteksten hebben invloed op hoe we oordelen. 

In mijn boek Goed kijken begint met negeren  
onderzocht ik de invloeden op onze opmerkzaamheid. 
Dat leverde inzichten op die kunnen helpen bij het 
kijken naar kunst. Zodat we niet overweldigd maar 
geïnspireerd het museum verlaten, en ons niet kleiner 
maar juist opgetild voelen. Ik deel er in dit artikel drie.

Het voorspellende brein
De kunst gaat soms vooraf aan de 
wetenschap. In de moderne neuro- 
logie ontdekken wetenschappers 
met onderzoek naar hersenactiviteit 
eigenschappen van het brein die 
kunstenaars al op hun klompen  
aanvoelden. Bijvoorbeeld dat het 
oog ‘voorspelt’.

Floris de Lange, hoogleraar 
Perceptie en Cognitie aan de 
Radboud Universiteit, doet onder-
zoek naar het voorspellende brein. 
Perceptie is aangeleerd, zegt hij, en 
om op waarde te schatten wat we 
zien helpen geheugen en ervaring 
een handje mee. Het oog toetst wat 
het waarneemt steeds aan ‘modellen’ 
in het brein. In zijn inaugurele rede 
afgelopen jaar illustreerde De Lange 
zijn hypothese aan de hand van dé 

waarnemingsexpert onder de  
kunstenaars: Giuseppe Arcimboldo.  
De Lange toonde zijn schilderij De 
jurist; eerst ziet het oog een gezicht. 
Het brein heeft toegewijde neuronen 
die responderen op gezichten, en 
neemt daarom aan dat de neus een 
neus is en de kin een kin. Deze ver-
wachting kan soms zo sterk zijn dat 
het ons verblindt voor de eigenlijke 
visuele input. Pas als andere modellen 
in het brein een verwachtingsfout  
registreren – de neus blijkt (ook) een 
kip, de kin een vis – zal ons brein de 
perceptie ‘updaten’. Zo bevestigt 
moderne neurologie wat Arcimboldo 
en zijn liefhebbers al wisten: dingen 
zijn niet altijd wat ze lijken.

De jurist
Giuseppe Arcimboldo
1566. Olieverf op doek,  
64 x 51 cm
NATIONAALMUSEUM,

STOCKHOLM
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Wie zich 
realiseert  
dat kennis 
beperkt is  
en aandacht 
onbewust 
wordt 
gestuurd,  
kan zijn blik 
verbreden  
in het 
museum
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TIPS VOOR MUSEUMBEZOEK

Goed kijken begint  
met negeren

Het overgrote deel van wat we zien, ontgaat ons. Dat 
is maar goed ook, want als je alles bewust zou onthou-
den, zou een normale dag ondraaglijk vermoeiend 
zijn. Onze hersens zijn efficiënt en sturen zo’n 90 tot 
95 procent van alle visuele informatie direct naar ons 
onbewuste, de ‘externe harde schijf’ van onze hersenen. 
Maar een goed kunstdetail kan je een leven lang bij 
blijven of je blik op het gehele schilderij veranderen. 
Het kan een zoektocht in gang zetten – je zult verge-
lijkbare details nu overal opmerken, binnen en bui-
ten het museum. Het is voor mij de drijfveer om over 
details te schrijven. Ze stimuleren nieuwsgierigheid, 
ze doen een beroep op wat je weet én op wat je nog 
niet weet, en helpen je oordeel te vormen. 

Zo werd ik door het stilleven met kazen van Clara 
Peeters in het Mauritshuis pas echt nieuwsgierig naar 
de verschillende kaassoorten, zij heeft ze zo overtui-

gend vettig afgebeeld, en er zit zelfs een ‘kurkje’ op 
de plek waar de Goudse kaas is ingestoken om de 
rijpheid te testen. Bij het winterlandschap met vogel-
val van Pieter Bruegel II in het Bonnefantenmuseum 
bleef ik lang stilstaan bij de uitgegroeide knotwilg, 
die herinneringen opriep aan mijn reizen op de ach-
terbank in de auto naar mijn opa en oma in Drenthe, 
en waardoor ik een fantastisch gedicht vond dat de 
Hollandse ziel scherp benoemt aan de hand van de 
wilg. Ik zal nooit meer hetzelfde kijken naar wilgen, 
dankzij Bruegel en Slauerhoff. Het één leidt tot het 
ander, nieuwe gedachten ontstaan en ik zal deze  
details nooit vergeten; ze zijn nu opgeslagen in mijn 
bewuste geheugen.

Onze aandacht is een beperkte bron, als een batterij 
die soms weer moet worden opgeladen. Het kost dus 
niet alleen tijd om een detail als de wilg van Bruegel 
of de groene mimolette-kaas van Clara Peeters op te 
merken, maar ook keuzes. Je kúnt niet alles zien. 
Beter is het om bewust een deel te negeren. Dat klinkt 
onpraktisch, want je bent maar éven in Amsterdam 
of je heb een duur kaartje gekocht voor het Louvre, 
maar het oog wordt beloond: je kijkt actiever en  

Stilleven met kazen, 
amandelen en krakelingen
Clara Peeters
ca. 1615. Olieverf op paneel, 
35 x 50 cm
MAURITSHUIS, DEN HAAG

Aankoop gesteund door 
de Vereniging Rembrandt 
(mede dankzij haar  
A.M. Roeters van Lennep 
Fonds, haar Utrecht & Gooi 
Cirkel [voorheen: Utrechtse 
Rembrandt Cirkel] en haar 
Caius Fonds) in 2012

1



9  VERENIGING REMBRANDT  ZOMER 2019

bewuster, je onthoudt meer en zal beter verbanden 
kunnen zien tussen kunstwerken. Kies daarom:  
bijvoorbeeld om maar twee zalen te bezoeken, of om 
per zaal de aandacht op één kunstwerk te richten. 
Kunst is geduldig, bij een volgend bezoek geeft u 
weer een ander werk aandacht. Musea kunnen de 
bezoeker helpen door prikkels te verminderen en 
door hun publieksbegeleiding zo af te stemmen  
dat zelf kijken wordt gestimuleerd.

In Holland liggen afgestorven steden
Gehavend aan de oevers van ’t Verleden, 
Ter Zuiderzee-boord, of in ’t binnenland 
Aan de rivier wier monden zijn verzand.

[…] 
 
Eens bloeiden wilde wilgen aan de randen; 
’t Vergrijp de steenen strakheid aan te randen 
Is streng bestraft; nu staan zij afgeknot, 
Dicht saamgerot als een onthoofd complot.

Uit: J.J. Slauerhoff, Hollandsche Elegie

Winterlandschap
Pieter Breugel II
1631. Olieverf op paneel, 49,3 x 69,3 cm
BONNEFANTENMUSEUM, MAASTRICHT

Geschonken door de Vereniging 
Rembrandt uit de nalatenschap van de 
heer Nienhuis, Aerdenhout, in 2005
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TIPS VOOR MUSEUMBEZOEK

Materiaalbewustzijn

Toen ik studeerde, zette mijn professor Ernst van de 
Wetering ons in zijn zolderkamer in een kring, koos één 
van ons uit om in het midden plaats nemen (netjes  
gekleed, uiteraard), en gaf ons opdracht aan het tekenen 
te gaan. ‘Wie kunst wil bestuderen, moet het ook  
zelf maken’, zei hij. Van de Wetering, die zelf in het 
verleden ook kunstacademie had gedaan, begreep  
als geen ander dat verplaatsing in de praktijk van de 
kunstenaar bijdraagt aan begrip van kunst. Je leert 
over het ontstaansproces, over materiaalgebruik, over 
de vertaling van verf in tekening. Zonder vakmanschap 
was er geen kunst. 

We spreken geregeld over kunstenaars als intellec- 
tuelen. Een museumbezoek is voor velen een intel- 
lectuele oefening. Dat belezen kunstenaars als Rafaël, 
Rembrandt en Bernini ook dagenlang pigmenten zaten 
te wrijven of marmer beitelden – bezigheden die onze 
samenleving gemakzuchtig naar het domein van ‘hand-
vaardigheid’ heeft verwezen, leuk voor VMBO-leerlingen – 

Kabinet voor Amalia  
van Solms
Willem de Rots
1650-60. Eikenhout,  
schildpad, palissanderhout 
en ivoor, B. 104 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Aankoop gesteund door 
de Vereniging Rembrandt 
(mede dankzij haar Beatrijs 
de Rooy Fonds) in 2005

2
Bacchant
Adriaen de Vries
1626. Brons, H 108 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Aankoop gesteund door  
de Vereniging Rembrandt  
(mede dankzij haar Nationaal  
Fonds Kunstbezit en het Prins  
Bernhard Cultuurfonds) in 2014



11  VERENIGING REMBRANDT  ZOMER 2019

Tempelwachter
Maker onbekend (Japan)
14de eeuw. Hout,  
gepolychromeerd, H 220 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Aankoop gesteund door 
de Vereniging Rembrandt 
(mede dankzij het Prins 
Bernhard Cultuurfonds) 
in 2007

vergeten we wel eens in een museum. Materiaalkennis 
en ontstaansgeschiedenis zijn soms blinde vlekken 
voor museumbezoekers – musea zijn immers geen 
ateliers waar je de makers aan het werk ziet. Wie 
zich ervoor openstelt, gaat heel anders kijken. Die 
ziet de vakmannen die de met ivoor en schildpad  
ingelegde kabinetten maakten, zoals dat van Amalia 
van Solms in het Rijksmuseum. Die stelt zich voor 
hoe Adriaen de Vries zijn Bacchant goot in brons,  
en hoe die gigantische tempelwachters uit Japan in 
de 14de eeuw uit een boom gehouwen werden, en 
daarna beschilderd totdat de makers de levens-
kracht in hun ogen zagen. De transformatie van 
materiaal naar een object dat leven, kracht  
en soms macht uitstraalt moet magisch zijn 
geweest, des te meer in tijden waarin foto-
grafie niet bestond. Begin bij het kijken 
eens met de vraag waarvan het is gemaakt, 
hoe lang het geduurd zal hebben om  
dit tot stand te brengen, hoeveel lagen  
en drooguren erin zitten, en hoe het 
materiaal er nu uitziet ten opzichte 
van toen het ontstond. Of vraag je 
af wat de schilder precies heeft 
gedaan om de illusie van het  
materiaal weer te geven: fluweel, 
hout, steen, vacht, enzovoort. 
Het zijn handvatten die ons 
dichter bij de kunstwerken  
brengen, en die helpen de  
onnodige schotten die wij in 
onze huidige samenleving 
tussen denken en maken 
hebben geplaatst, te  
beslechten. 
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Je ziet wat je kent, dus 
neem een ander mee

Het oog gaat als een magneet naar wat het (her)kent. Onze 
hersenen zijn pragmatisch en lui – of noem het efficiënt. 
Ze gebruiken geheugen en eerdere ervaringen bij het be-
oordelen van wat we zien. Onbewust merken we bijvoor-
beeld het eerst mensen op die op ons lijken. En details 
die passen bij onze expertise, zullen we sneller zien dan 
wat ons vreemd is. Als je dat eenmaal weet, kun je een 
museumbezoek gebruiken om meer te zien.

Sinds ruim twintig jaar kijk ik naar Hollandse portretten. 
Ik leerde van de voormalige directeur van het Amsterdams 
Historisch Museum (thans Amsterdam Museum) Bob 
Haak over groepsportretten, assisteerde conservator 
Norbert Middelkoop bij de baanbrekende tentoonstelling 
Kopstukken aldaar en had het geluk te werken met experts 
als Rudi Ekkart en Bas Dudok van Heel. Ik leerde erg veel 
van ieder van hen. Maar het kwam tot tien jaar geleden 
niet in mij op om een vraag te stellen bij de identiteit van 
de bediende van Maria Stuart, postuum geportretteerd 
door Adriaen Hanneman, of de zwarte jongen die 
Margaretha Raephorst haar parels omhangt in een schilderij 
door Jan Mijtens – zwarte bedienden kregen als ‘compo-
sitorisch element’ niet bijzonder veel aandacht. Ik stelde 
geen vragen bij de ijzeren band met slot om de nek van 
de bediende van Thomas Hees in het Rijksmuseum. Noch 
heb ik ook maar één keer bij het kijken naar de portretten 
geconstateerd dat ik naar blanke mensen keek. Dat gegeven 
was te vanzelfsprekend om op te merken, voor mij en vele 
kunsthistorici met mij. Ik ben dankbaar dat ik erop gewezen 
ben – door ánderen dan vakgenoten. Inmiddels wordt 
een bredere, eerlijker blik op het verleden omarmd, en 
we worden daar allemaal opmerkzamer van; zie de vele 
identificaties van zwarte figuren die het onderzoek voor Le 
modèle noir in Musée d’Orsay dit jaar opleverde. 

Ook andere expertises kunnen onze kennis aanvullen; 
kijk eens met een arts naar kunst, een bioloog, een  
architect of kleermaker en je zult zo veel meer opmerken. 
Het vergroot de verwondering over kunstenaars, die zich 
zo veel eigen moesten maken om tot een overtuigend 
werk te komen. Wie zich realiseert dat zijn kennis beperkt 
is en aandacht onbewust wordt gestuurd, kan zijn blik 
verbreden in het museum. Neem iemand mee, het liefst 
iemand met een andere expertise, ervaring, interesse of 
geloof. Geheid dat je veel meer ziet. En ik verheug me erin 
dat er steeds meer musea zijn die kunst vanuit meerdere 
perspectieven presenterens 

 
Wieteke van Zeil is kunsthistoricus en –criticus. 

Portret van Margaretha van Raephorst, 
echtgenote van Cornelis Tromp
Jan Mijtens
1668. Olieverf op doek, 135 x 105 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

3
TIPS VOOR MUSEUMBEZOEK
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Verder lezen

E. Gombrich, Art & Illusion: a study in the 
psychology of pictorial representation, 
Londen/New York 1960

D. Murrell, I. Pludermacher et al., Le 
modèle noir: de Géricault à Matisse, 
tent. cat. Parijs (Musée d’Orsay) 2019

T.R.J. Nicholson, C. Pariante et al., 
Stendhal Syndrome: a case of cultural 
overload, BMJ Case Reports, 2009

S. van de Stigchel, Zo werkt aandacht, 
Amsterdam 2016

W. van Zeil, Goed kijken begint 
met negeren. De kunst van 
opmerkzaamheid, Amsterdam 2018

3
Onze 
aandacht is 
een beperkte 
bron, als een 
batterij die 
soms weer 
moet worden 
opgeladen

Twee bezoekers voor Mondriaans 
Victory Boogie Woogie in 
Gemeentemuseum Den Haag
(Bruikleen Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed/Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen).

Dit schilderij is door een gift van 
De Nederlandsche Bank verworven 
door de Stichting Nationaal Fonds 
Kunstbezit en aan de Staat der 
Nederlanden geschonken op  
31 augustus 1998.

Fo
to

: E
ri

k 
va

n 
R

os
m

al
en



14  VERENIGING REMBRANDT  ZOMER 2019

NIEUWE AANWINST

In 1987 kocht het Dordrechts Museum met steun van de 
Vereniging Rembrandt een landschap van Aelbert Cuyp, dat  
onderdeel was van de beroemde Britse Bridgewater Collection. 
Ruim dertig jaar later werd het schilderij Landschap met twee koeien 
bij een herder en melkmeid door Thomas Gainsborough, afkomstig 
uit diezelfde collectie, op een veiling te koop aangeboden. 
Dankzij steun van vele partijen en een succesvol slotakkoord via 
crowdfunding zijn zij weer bij elkaar te zien, waarmee een grote 
wens van het Dordrechts Museum in vervulling is gegaan.

Landschap met twee koeien bij een  
herder en melkmeid van Thomas 
Gainsborough (1727-1788) is een laat 
eerbetoon van de Engelse schilder 
aan Aelbert Cuyp (1620-1691).  
De wijze waarop Gainsborough 
twee koeien in verschillende kleuren 
groot op de voorgrond plaatst, de 
idyllische sfeer met het licht van 
een ondergaande zon, een herder 
die een melkmeid omarmt – de 
koeien wachten intussen lijdzaam 
tot ze verdergaat met melken – en 
de vegetatie op de voorgrond:  
alles doet meteen aan de Dordtse 
meester denken.

LIEVER DE NATUUR IN

Was Cuyp tijdens zijn leven alleen 
bekend in Dordrecht, na zijn dood 
werd hij ontdekt door Engelse  
verzamelaars, die zijn beste werken 
opkochten om hun landhuizen 
mee aan te kleden. En dankzij deze 
verzamelaars leerden ook Engelse 
kunstenaars het werk van Cuyp 
kennen. Gainsborough, volgens 
zijn dochter ‘passionately fond of 
the pictures of Berghem & Cuyp’, 

was een van de eerste schilders die 
zich door hem liet inspireren.  
In de National Gallery of Ireland 
in Dublin bevindt zich een land-
schap uit omstreeks 1767 dat direct 
gebaseerd is op een schilderij van 
Cuyp. 

Hoewel Gainsborough vooral 
bekendheid genoot als portrettist, 
lag zijn passie bij het landschap. In 
zijn brieven hekelde hij de ‘cursed 
face business’ en klaagde hij dat hij 
zijn tijd verdeed met het schilderen 
van ‘rich fools’. Liever ging hij de 
natuur in. Gainsborough staat aan 
het begin van de Engelse romanti-
sche landschapschilderkunst en was 
een wegbereider voor John Constable 
(1776-1837) en William Turner (1775- 
1851). Van deze grote Britse land-
schapsschilders zijn slechts enkele 
werken in Nederlandse musea te 
vinden. Het enige schilderij van 
Gainsborough in een Nederlandse 
openbare collectie was het vroege 
Boomachtig landschap met rustende 
herder in Rijksmuseum Twenthe, dat 
in 2011 met steun van de Vereniging 
Rembrandt is aangekocht.

Hommage 
aan Cuyp

Landschap met fluitspelende herder
Aelbert Cuyp
ca. 1645. Olieverf op doek, 96 x 115,5 cm 
DORDRECHTS MUSEUM

Aankoop gesteund door de  
Vereniging Rembrandt in 1987
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Landschap met twee koeien bij een herder en melkmeid
Thomas Gainsborough
ca. 1786. Olieverf op doek, 68,5 x 77 cm
Bijdrage: € 175.000, waarvan € 100.000 uit het BankGiro  
Loterij Aankoopfonds
DORDRECHTS MUSEUM

Landschap met twee koeien bij een herder en melkmeid is aangekocht  
met steun van de Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar  
BankGiro Loterij Aankoopfonds), het Mondriaan Fonds, de 
Bedrijfsvrienden Dordrechts Museum en particulieren door middel  
van een crowdfundingsactie 
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OVERBODEN IN LONDEN

De verwerving van Landschap met 
twee koeien bij een herder en melkmeid, 
een van de sterkste voorbeelden 
van Cuyps impact op Gainsborough, 
was een unieke kans voor het 
Dordrechts Museum om de collectie 
in een bredere context te plaatsen. 
Maar de aankoop had wel wat voe-
ten in de aarde. De veiling, die op 
6 december 2018 bij Sotheby’s in 
Londen plaatsvond, was spannend. 
Aanvankelijk leek het te gaan  
lukken, maar uiteindelijk was het 
een handelaar die het laatste bod 
uitbracht. De teleurstelling in het 
Dordrechts Museum was groot. 
Toen de handelaar het schilderij 
vervolgens te koop aanbood,  

besloot het museum – na fors  
onderhandeld te hebben over de 
koopprijs – een tweede poging te 
wagen. Geraadpleegde specialisten 
bevestigden dat de nu vastgestelde 
prijs nog altijd redelijk was, van-
wege het belang van het werk, ook 
binnen Gainsboroughs oeuvre,  
zijn respectabele herkomst, en in 
verhouding tot bedragen die in de 
afgelopen jaren voor zijn zeldzame 
landschappen zijn betaald. Opnieuw 
werd een aanvraag gedaan bij  
de Vereniging Rembrandt, bij de  
bedrijfsvrienden van het museum 
en nu ook het Mondriaan Fonds. 
En hoewel alle partijen hun eerste  
toezeggingen nu ook verhoogden, 
bleef er een gat van € 40.000 te 

overbruggen om de gedroomde 
aankoop tot aanwinst te maken.

CROWDFUNDINGSACTIE

Geïnspireerd op The Art Fund,  
de Engelse tegenhanger van de 
Vereniging Rembrandt, die regel-
matig gebruik maakt van crowd-
funding om het laatst benodigde 
bedrag voor een aankoop bijeen  
te brengen, besloot de Vereniging, 
samen met het Dordrechts Museum, 
dit instrument in te zetten. Omdat 
het om een pilot ging, werd besloten 
met een externe partij in zee te gaan. 
Meerdere platforms zijn met elkaar 
vergeleken waarbij Voordekunst als 
aantrekkelijkste uit de bus rolde. 
Voordekunst heeft met 105.000 be-

Landschap met vee (‘Sunset after rain’)
Aelbert Cuyp
ca. 1648/52. Olieverf op paneel, 83,9 x 69,9 cm 
FITZWILLIAM MUSEUM, CAMBRIDGE

Landschap met vee
Thomas Gainsborough
ca. 1767. Olieverf op doek, 128 x 99 cm
NATIONAL GALLERY OF IRELAND, DUBLIN
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zoekers per maand een groot be-
reik in onze doelgroep, de nodige 
mankracht en ruime ervaring met 
crowdfunding op het gebied van 
cultuur, maar ook de juiste IT- en 
financiële infrastructuur. 

Zo ging de crowdfunding van 
start. Vrienden van het Dordrechts 
Museum, leden van de Vereniging 
Rembrandt en bezoekers van de 
site Voordekunst werden via de  
eigen websites, e-mails en filmpjes 
gewezen op de mogelijkheid nog 
eens extra bij te dragen aan deze 
aankoop. Maar vooral werd hen 
gevraagd deze actie te delen met 
anderen om zo een zo groot moge-
lijke groep mensen te bereiken  
die het belang van deze aankoop 
begrijpen en daar ook aan willen 
bijdragen. Het streefbedrag is  

gehaald, en daarmee is deze actie 
zeker geslaagd te noemen. Het  
leverde de Vereniging daarnaast 
nieuwe contacten op, niet-leden  
die hebben ervaren hoe bijzonder 
het is bij te dragen aan een kunst-
aankoop die ze altijd kunnen gaan 
zien en die, dankzij hun bijdrage, 
ook een beetje van hen is gewor-
den.

Uit de reacties die donateurs 
achterlieten op de website van 
Voordekunst valt op te maken dat  
dit ook zo gevoeld werd. Naast  
opmerkingen over de internationale 
invloed van Cuyp, over hoe goed 
het schilderij van Gainsborough  
in de collectie past en over de zeld-
zaamheid van buitenlandse, in het 
bijzonder Engelse schilderkunst  
in Nederlandse musea, schreven  
verschillende donateurs over het 
belang van betrokkenheid en het 
plezier van samen verzamelen, of, 
zoals één van hen het verwoordde: 
‘Gezamenlijk iets moois doen!’

INTERNATIONAAL PERSPECTIEF

Het schilderij is inmiddels te zien 
in Dordrecht. Voor het museum is 
deze aankoop een belangrijke stap 
op weg naar het verwezenlijken 
van zijn ambitie om in het tentoon-
stellings- en aankoopbeleid de 
eigen collectie van zes eeuwen 
Nederlandse schilderkunst meer  
in internationaal perspectief te 
plaatsen. Kunst kent immers geen 
landsgrenzen. Die bredere context 
geeft de eigen collectie – die altijd 
vertrekpunt is en blijft – meer 
diepgang en reliëf en maakt deze 
daarmee spannend, aansprekend 
en blijvend relevant.

In 2020, het vierhonderdste  
geboortejaar van Aelbert Cuyp,  
zal in een grote overzichtstentoon-

stelling worden getoond dat Cuyp 
niet alleen Gainsborough, maar 
ook Constable en Turner heeft  
beïnvloed. En dat het Dordrechts 
Museum ervan droomt nog een 
werk van Constable en van Turner 
aan de collectie toe te voegen om 
de betekenis van Cuyp voor de 
Engelse landschapschilderkunst 
blijvend te kunnen laten zien, 
moge duidelijk zijns

Fusien Bijl de Vroe

Directeur van de Vereniging Rembrandt

Boomachtig landschap met  
rustende herder
Thomas Gainsborough
ca. 1745-46. Olieverf op doek, 28 x 23 cm
RIJKSMUSEUM TWENTHE, ENSCHEDE

Aankoop gesteund door de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij haar BankGiro  
Loterij Aankoopfonds) in 2011
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NIEUWE AANWINST

Na de aankoop van Gewitterfront in 2016 heeft Museum 
de Fundatie ook een hoofdwerk uit het vroege oeuvre 
van Neo Rauch gekocht. Het schilderij Tal stamt uit 
1999, het jaar waarin Rauch zijn internationale door-
braak beleefde.  

Neo Rauch (geboren in Leipzig, 1960) nam in februari 1999 deel 
aan de fameuze Armory Show in New York en werd opgemerkt 
door Roberta Smith, recensent van de New York Times. Zij prees 
Rauch in die krant om zijn intrigerende schilderijen en prachtige 
manier van schilderen. In de Verenigde Staten vond men zijn 
werk onderscheidend. Dat ging met name om Rauchs figuratieve 
beeldtaal, die gestoeld is op zowel DDR-vormgeving als cartoons 
en popart. Zijn deelname aan de fair in New York is een schar-
niermoment in zijn carrière. Tot dan toe was hij voornamelijk 
in Duitsland bekend en nu kregen Amerikaanse musea en ver-
zamelaars hem in het vizier. Via de Verenigde Staten brak hij 
ook door in Europa waar hij in 2002 de Vincent Award kreeg, 
gevolgd door een reeks belangrijke solotentoonstellingen.

MISLEIDENDE INTERPRETATIEDRANG

Bij het artikel in de New York Times stond een werk van Rauch 
afgebeeld dat te zien was tijdens de Armory Show. Dit schilderij 
uit 1999, Tal, is uit hetzelfde jaar en heeft dezelfde titel als het stuk 
dat Museum de Fundatie nu heeft verworven. Deze versie is na 
de presentatie in New York geschilderd. De setting van de voor-
stelling is hetzelfde, maar het formaat is groter, de figuren meer 
uitgewerkt (ze zijn voorzien van Amerikaans aandoende boks-
broeken en sneakers) en op de trog op de voorgrond zijn de 
letters TAL toegevoegd, mogelijk geïnspireerd op de containers 
van megaconcern TAL International die Rauch zag in de container-
havens van New York, vlakbij de plek waar de Armory Show plaats-
vond. De kleuren zijn in hoge mate monochroom, een verwijzing 
naar stripverhalen en mogelijk ook het Amerikaanse color field 
painting. Neo Rauch legt zelf de betekenis van zijn schilderijen 
niet uit. ‘Het schilderij moet altijd sterker zijn dan de meest mis-
leidende interpretatiedrang van een toeschouwer. Het mag zich 
daardoor niet laten kortwieken. Wat dat betreft is het mijn taak 
als schepper een constructie te maken […] die eigenlijk geen 
interpreterende toeschouwer nodig heeft om haar bestaans recht 
te bewijzen.’

INTERNATIONALE TOPKUNST

Tal van Neo Rauch past om verschillende redenen zeer goed in 
de collectie van Museum de Fundatie.  Het werk is een aanvulling 
en versteviging van Rauch in de verzameling en past bovendien 

Tal
Neo Rauch
1999. Olieverf op doek  
200 x 250 cm
Bijdrage: € 200.000, 
waarvan € 100.000 
uit het Titus Fonds 
en € 100.000 uit het 
Themafonds Naoorlogse 
en Hedendaagse kunst
MUSEUM DE FUNDATIE,

ZWOLLE EN HEINO/WIJHE 

Aangekocht met steun van de 
Vereniging Rembrandt (mede 
dankzij haar Titus Fonds en 
haar Themafonds Naoorlogse 
en Hedendaagse kunst), 
de BankGiro Loterij en het 
Mondriaan Fonds

Neo Rauchs gelijkende 
Tal op de Armory Show in 
1999, New York

Sterk ensemble van Rauch in Zwolle
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NIEUWE AANWINST

Sterk ensemble van Rauch in Zwolle



20  VERENIGING REMBRANDT  ZOMER 2019

Zaalfoto met 
v.l.n.r. Neo Rauchs 
Tal, Neujahr en 
Gewitterfront. 

moeiteloos in het rijtje van Turner, Van Gogh en Picabia en 
andere topstukken uit de collectie. Met de aankoop van Tal komt 
Museum de Fundatie tegemoet aan het voornemen om na een 
periode van aankopen van hoofdzakelijk Nederlandse kunst-
werken over te gaan tot verwerving van internationale kunst van 
hoog niveau. Belangrijkste criterium is dat de aankoop aan-
sluit bij de internationale topstukken uit Hannema’s collectie 
en deze werken – vaak ‘eenlingen’ – van een bredere context 
voorziet. De manier waarop het werk van Rauch het werk van 
Picabia als het ware de 21ste eeuw inleidt, zoals omgekeerd het 
werk van Picabia dat van Rauch doet wortelen in de 20ste 
eeuw, zal exemplarisch zijn voor toekomstige aankopen van dit 
niveau. 

VERDIEPENDE BLIK

In 2016 verwierf de Fundatie Gewitterfront uit dat jaar, mede 
dankzij steun van de Vereniging Rembrandt en haar Titus Fonds. 
Een schilderij dat in Nederland in korte tijd iconisch is geworden 
en uitgangspunt was voor de tentoonstelling Neo Rauch Dromos 
Schilderijen 1993-2017, waarmee de Fundatie 88.000 bezoekers 
naar Zwolle trok. Na de tentoonstelling werden drie schilderijen 
in bruikleen gegeven aan het museum (Neujahr door collectie 
Broere Charitable Foundation, Der Lehrling door Arthouse en 
Tal) en kreeg het museum twee werken op papier geschonken 
(Zeiger en Schilfer). Met de eerdere aankoop van Gewitterfront 
biedt de Fundatie nu een brede en verdiepende blik op het 
werk van Rauch over de periode van Tal uit 1999 naar Neujahr 
uit 2005 en verder naar Gewitterfront en de grafische werken 
Schilfer en Zeiger uit 2016 en 2017. Daarmee heeft het museum 
een uniek ensemble van Neo Rauch in huis, niet alleen voor 
Nederland, maar ook internationaals

Ralph Keuning

Directeur Museum de Fundatie

Fo
to

: P
et

er
 T

ijh
ui

s



21  VERENIGING REMBRANDTT  ZOMER 2019

… en ook 
wat van ver 

komt
In 2013 hielp de Vereniging  

Rembrandt het Rijksmuseum  
deze zeldzame Japanse 
lakkist uit de 17de eeuw 

aan te kopen.

Van voor de 
jaartelling...

Meer  
dan alleen 
Rembrandt

The Tomb of the Unknown Craftsman 
van Grayson Perry is sinds 2016 een 

blikvanger in het Bonnefanten-
museum, mede dankzij de  

Vereniging Rembrandt.

tot 
de kunst 
van nu

Met de aankoop van het zwaard van 
Ommerschans – gesteund door de Vereniging – 

ging in 2016 een lang gekoesterde  
wens van het Rijksmuseum  

van Oudheden in  
vervulling. 

De Vereniging zet zich in 
voor een rijk en veelkleurig 

openbaar kunstbezit en 
draagt bij aan aankopen  

op de meest uiteenlopende 
verzamelgebieden.
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De bedoeling van de cursus was  
dat de studenten beter zouden leren 
kijken naar collectiepresentaties en 
leren opmerken wat een museum 
met zijn collectie wil laten zien. Na 
die eerste week was de opdracht: 
schrijf een kritische bespreking van de 
collectieopstelling in het Groninger 
Museum of Rijksmuseum Twenthe, 
of maak een opzet voor een museale 
presentatie uit eigen bezit met zes tot 
acht objecten rond een zelfgekozen 
thema voor het Centraal Museum 
in Utrecht. De ruimte waarvoor die 
mogelijke opstelling zou zijn bedoeld, 
bekeken we samen.     

De meeste van onze musea trekken 
meer bezoekers dan ooit, maar veel 
van die bezoekers komen er om een 
tentoonstelling te zien. Ook als de 
eigen collectie wereldberoemd en  
ongekend rijk is, is een zogenaamde 

vaste opstelling een zeldzaamheid  
geworden. En het probleem voor de 
marketing en communicatie zit hem 
in het woord vast. Bovendien kiest de 
directie doorgaans niet alleen voor  
afwisseling, maar vindt zij ook dat er 
in intellectuele of politieke zin iets 
moet gebeuren.

Ook dit jaar werd er door  
de Vereniging Rembrandt in  
samenwerking met de lande-
lijke Onderzoekschool Kunst-
geschiedenis een zomercursus 
aangeboden. Tien studenten van 
vijf verschillende universiteiten 
deden mee. Binnen een week 
werd een zevental musea  
bezocht om te zien hoe de eigen 
collectie er werd gepresenteerd, 
en alle dagen werden afgesloten 
met een ontmoeting met de  
directie van het museum waar 
wij die middag waren geweest. 
Daar hoorden wij dan wat het 
museum met zijn presentatie 
beoogt en vooral ook wat er  
in de nabije toekomst gaat  
veranderen en waarom. 
Want in stilstand geloven 
onze musea niet.

Een zogenaamde 
vaste opstelling is 
een zeldzaamheid 
geworden

FELLOWSHIP

PETER HECHT

De zomercursus van 2019

Hoe tonen onze 
musea hun collecties?

Studente voor Beckmanns 
Winter, 1930, zoals nu geïnstal-
leerd in het Van Abbemuseum
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Wat erbij  
komt kijken 
Het eerste bezoek, dat als introductie 
en oefening was bedoeld, gold het 
Amsterdam Museum en de vraag was 
daar: waar let je op als je een opstel-
ling niet alleen bekijkt maar ook  
beoordeelt, al was het maar om niet 
onrechtvaardig te zijn. Als het museum 
in een monument gevestigd is, zoals 
het Amsterdam Museum in het voor-
malig Burgerweeshuis, dan is het  
gebouw een dwingend gegeven – ook 
al verwenst men zijn plattegrond. Als 
de meeste bezoekers uit het buiten-
land komen en hooguit één uur in het 
museum blijven, moet er een opstelling 
zijn die binnen dat uur een indruk 
geeft van duizend jaar Amsterdam. 
Dat vraagt om een uitgekiend pro-
gramma. Als het museum meer dan 
80.000 objecten beheert, zowel grote 
kunst als spullen die hun waarde alleen 
aan hun geschiedenis ontlenen, dan  
is een strenge selectie cruciaal. Zulke 
aspecten moeten allemaal worden 
meegewogen bij de beoordeling van 
een presentatie als Amsterdam DNA 
 – want alleen dan valt te begrijpen 
waarom er een aantal kenmerken van 
de stad Amsterdam moest worden 
benoemd en de geschiedenis van de 
stad in maar zeven hoofdstukken wordt 
verteld. De hele collectie doet daarbij 
overigens mee: van bodemvondsten 
en een fragment van een altaar van 
Pieter Aertsen dat in de Beeldenstorm 
werd vernield tot en met de foto  
van een stralend mannenpaar dat in 
Amsterdam werd getrouwd. 

Leven, politiek, kunst 
en allerlei thema’s
Bij Amsterdam DNA gaat het dus om 
een samenvatting van duizend jaar 
geschiedenis van de stad. In het Rem-
brandthuis, dat op dit moment vooral 
een indruk geeft van de woning van 
een rijke kunstenaar uit het 17de-
eeuwse Amsterdam, wil men voortaan 
ook het verhaal van Rembrandts leven 
laten zien. Hij woonde daar tenslotte 
en het huis is ingericht aan de hand 
van zijn boedelinventaris uit 1656. Er 
zijn bezoekers, zo werd ons verzekerd, 
die in tranen uitbarsten als zij dat be-
seffen. Maar Rembrandt is niet thuis. 

In het Van Abbemuseum is de wens 
om divers en inclusief te zijn leidend 
in de manier waarop de collectie wordt 
getoond. Die behoefte kreeg vorm in 
The Making of Modern Art. Daarbij 
gaat het niet om kunstbeleving, maar 
om een poging de westerse kunst van 
de afgelopen honderd jaar te bekijken 
alsof zij van ver weg en elders komt en 

een symptoom is van iets anders dan 
wat zij zegt te zijn. Wat de kunstenaar 
met zijn werk bedoelde, wordt niet 
aan de orde gesteld, en de bezoeker 
krijgt geen kans zich met het kunst-
werk als kunstwerk te verstaan. Het 
was dan ook een heftige ervaring te 
zien wat het Van Abbemuseum met 
zijn collectie doet. Maar zijn beleid 
werd met overtuiging verdedigd en het 
was interessant te horen waarom het 
museum zijn positie zo ter discussie 
stelt. Meer dan sympathie met de 
goede bedoelingen ontstond er echter 
niet. Sterker nog: het viel ondanks de 
vijandige opstelling op wat voor een 
geweldig sterk schilderij Beckmanns 
Winter is, hard en koud. 

In Museum De Pont in Tilburg ge-
beurt ongeveer het omgekeerde als  
in het Van Abbe. De bezoeker wordt 
er niet of nauwelijks toegesproken. 
De kunst mag het zeggen. 

De studenten 
van de  
zomercursus 
in het Centraal 
Museum
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In het Centraal Museum in Utrecht 
viel er weer iets heel anders te beleven. 
Daar wordt de collectie gethematiseerd 
getoond. Oud en nieuw zijn er ge-
mengd, en deelcollecties zijn opgegaan 
in een groter verband. Die opstelling 
gaat veranderen, verzekerde ons de 
directeur, en waar nodig zijn er ook 
nu al de nodige aanpassingen gedaan. 
Een zaal met enkele historische objec-
ten uit de geschiedenis van de stad, 
waarbij de zaaltekst ons vertelt dat het 
leven altijd al zwaar was voor wie niets 
te zeggen had: zoiets zal verdwijnen. 
Maar omdat het niet meevalt in één 
enkel zaaltje 2000 jaar geschiedenis 
van Utrecht te vertellen en de studen-
ten wisten dat zij zelf hun tanden in 
zo’n opdracht mochten zetten, werd 
er niet zozeer gelachen om wat daar 
allemaal mislukt was dan wel gepraat 
over de vraag waarom.

Het Rijksmuseum  
en De Lakenhal
Hoe radicaal de inmiddels klassiek  
geworden opstelling van het 
Rijksmuseum bij de heropening van 
het gerenoveerde gebouw in 2013 
was, is bijna niet meer voor te stellen. 
Maar het tonen van de decoratieve 
en toegepaste kunst als een proeverij 
van scheepsmodellen tot en met een 
zaaltje Meissen was een revolutionair 
idee, en het presenteren van de  
geschiedenis van Nederland en wat 
daaraan voorafging als een soort  
terzijde bij de kunstverzamelingen 
was dat ook. Nu staat die opstelling 
als een huis, vond ook de tevreden 
directeur. Toch zag iedereen dat de 
presentatie van de moderne Neder-
landse kunst op zolder een hopeloze 
onderneming is en dat de geschiedenis 
van de eigen tijd daar ook niet tot haar 
recht komt. En hoewel het succes van 
het museum is toe te juichen, stemde 
de drukte in de Eregalerij ons somber. 
Zoveel mensen die niets meer kunnen 
zien: ooit werd Amsterdam om andere 
redenen het Venetië van het Noorden 
genoemd. 

Ons laatste bezoek was aan de  
zojuist heropende Lakenhal in Leiden. 
Een fijn gebouw, mooi in zijn waarde 
gelaten, en een opstelling waarin je 
als door een onzichtbare hand wordt 
rondgeleid. Enkele meesterwerken en 

een kleine verzameling stukken die 
het waard zijn te worden gezien. Een 
sterk verhaal over het Leidse laken, 
waaraan het gebouw zijn ontstaan  
te danken heeft. Daarbij een voort-
durende nadruk op Leiden, ook bij  
de 19de en 20ste eeuw. Het karakter: 
bescheiden en helder. De studenten 
waren intussen nogal kritisch gewor-
den, maar in Leiden ging de discussie 
eigenlijk alleen nog maar over het 
beeld van de zwarte man met het 
kruis in de eerste zaal. Dat zette de 
gemoederen in beweging. Wie keek 
er nou nog zo naar een Asmat en wat 
deed dat zo nadrukkelijk aanwezige 
beeld bij Lucas van Leydens Laatste 
Oordeel? En waar zette het label toe 
aan? Was dit nu kunst, karikatuur,  
of kitsch? In het Van Abbemuseum 
hadden we over kunst gepraat, in 
Leiden ging het over politiek. 

Dat wij zulke verschillende musea 
hebben stemt tevreden. En fijne stu-
denten hebben we ook. Terwijl ik dit 
schrijf, werken zij aan hun opdrachten. 
Ik ben benieuwds

Peter Hecht is emeritus hoogleraar  

kunstgeschiedenis van de Universiteit 

Utrecht en bestuurslid en fellow van de 

Vereniging Rembrandt

Studenten in Museum De 
Lakenhal, op de achtergrond 
het beeld van Roy Villevoye, 
Preparations, 2009

De groep in gesprek met  
Bart Rutten, directeur van  
het Centraal Museum 
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De heilige zweeg

over een Sienese dame die aan 
het eind van haar leven spijt heeft 
van al het leedvermaak waarmee 
zij haar omgeving heeft geteisterd. 
Zij heeft er al veel boete voor  
gedaan, maar dat was haar niet 
genoeg. Gelukkig kreeg zij in haar 
stervensuur hulp van een heilige 
uit haar eigen stad: Pier Pettinaio, 
die met haar begaan was en uit 
liefdevolle deernis gebeden om-
hoog gezonden had.

Deze Pier was een kammen-
maker in Siena. Gedreven door 
zijn grote vroomheid werd hij lid 
van de lekenorde van de heilige 
Franciscus. Maar bij alle vroom-
heid had hij één probleem. Zonder 
dat hij het wilde, kon Pier schelden 
dat het een lieve lust was. Vermoe-
delijk zou men hem tegenwoordig 
zien als een lijder aan het syndroom 
van Gilles de la Tourette. Omdat hij 
dat tieren vreselijk vond, besloot 
Pier voortaan volstrekte stilte te 
betrachten. Veertien jaar lang hield 
hij het vol.

Toen hij in 1289 stierf, was Pier 
de heilige van de buurt geworden. 
Maar de kerkelijke autoriteiten 

voelden er niets voor om hem heilig 
te laten verklaren. Voor zo iemand 
was volgens hen de status van 
heilige of zalige totaal niet aan de 
orde. Hij had niet eens wonderen 
verricht of martelingen ondergaan. 
Vandaar dat zij na zijn overlijden 
zo snel mogelijk zijn lijk naar het 
klooster van de franciscanen lieten 
brengen om een jacht op de relie-
ken van Pier te voorkomen. Toen 
het volk ontdekte dat het lichaam 
van hun heilige hen ontroofd was, 
gingen ze en masse naar het plein 
van de heilige Franciscus om te 
protesteren. Zij wilden hun Pier 
terug. Het stadsbestuur dat dol was 
op stedelijke heiligen nam nu de 
leiding en zorgde ervoor dat er een 
monumentaal graf voor Pier zou 
komen in de kerk van S. Francesco. 
In 1328 decreteerden dezelfde  
bestuurders dat Piers sterfdag 
jaarlijks gevierd zou worden.

In de Pinacoteca Nazionale van 
Siena wordt een voorstelling van 
Pier Pettinaio bewaard, geschilderd 
door Vecchietta omstreeks 1445. 
Tegen een prachtige achtergrond 
van goud staat een schuchtere man 
die gekleed is in een gewaad van 
een lekenorde. In zijn linkerhand 
heeft hij een gebedssnoer, met de 
rechter gebaart hij ‘sssstt…’ Hij 
heeft geen expliciet attribuut zoals 
echte heiligen dat hebben: een 
zwaard, een sleutel, een rooster  
of een rad. Voor hem hoeft dat  
allemaal niet. Hij maakt alleen 
maar een gebaar van stilte en kijkt 
nederig naar de grond. Zestig jaar 
geleden zag ik hem voor het eerst. 
In één ogenblik wist ik: ik heb mijn 
heilige gevonden. Dat is iemand 
die tegen je zegt: ‘Houd nu eens 
je grote mond en ga bidden’s

Dante steekt de draak met het 
pantheon dat de Sienezen heb-
ben ontwikkeld rondom niemand 
minder dan Maria, die zij in 1260 
tot hun stadspatrones hebben ver-
klaard. Allemaal ijdelheid, vindt 
hij. Al die plaatselijke heiligen-
verering is niets anders dan chau-
vinisme waaraan je geen aan dacht 
hoeft te schenken. Behalve aan 
een zekere Pier Pettinaio. In zijn 
grootse beschrijving van het 
Purgatorio (deel twee van La 
Divina Commedia) vertelt Dante 

Heiligen zijn er om de hemel dichter bij de 
aarde te brengen. In de late middeleeuwen 
had bijna elke stad haar eigen heiligen. Geen 
stad heeft zo intens met haar plaatselijke 
heiligen geleefd als Siena.

De heilige  
Pier Pettinaio (detail)
Lorenzo di Pietro  
(Il Vecchietta)
ca. 1445. Paneel, onder- 
deel van een reliekenkast
PINACOTECA NAZIONALE, 

SIENA
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De Glasfabriek Leerdam werd van 
1912 tot 1933 bestuurd door Petrus 
Marinus [Marijn] Cochius (1874-1938). 
Deze bevlogen fabrieksdirecteur was 
verantwoordelijk voor een radicale 
verandering van het Leerdamse glas. 
Hij wilde met mooi vormgegeven 
glaswerk de samenleving verheffen 
en nodigde kunstenaars en archi-
tecten van naam uit om voor de  
fabriek te ontwerpen. Dankzij een 
beurs vanuit het Ekkart Fonds van 
de Vereniging Rembrandt kon 
kunsthistoricus Maartje Brattinga 
het relatienetwerk van Cochius  
onderzoeken. 

 
Van de correspondentie van Cochius 
is in het archief van het Glasmuseum 
helaas weinig bewaard gebleven. In de 
archieven van de architecten die voor 
de Glasfabriek werkten of daarmee in 
contact kwamen, zoals Karel de Bazel, 
Hendrik Berlage en Frank Lloyd Wright, 
is meer te vinden. Ook in een privé- 
verzameling zijn originele brieven van 
en aan Cochius teruggevonden. Andere 
bronnen zijn de artikelen die hij schreef 
in verschillende tijdschriften gelieerd 
aan de idealistische organisaties  
waarvan hij lid was: de Theosofische 

tot zijn onverwachte overlijden in 
1923 aan de fabriek verbonden zijn.  
In deze periode ontstonden negen 
geblazen serviezen, vier jaarbekers, 
verschillende vazen en diverse andere 
voorwerpen, en in 1919-20 een ont-
bijtservies in het gevraagde persglas. 
Uit een verslag van een excursie van 
leden van de VANK naar de fabriek  
in de zomer van 1925 blijkt dat dit 
persglas grote bewondering opriep.3

In het jaar dat De Bazel stierf, 
kwam architect Hendrik Berlage in 
contact met de Glasfabriek. Het was 
een hernieuwd contact, want al in 
1900 was de architect bij de fabriek 
geweest met een aantal ontwerpen. 
Deze werden toen niet door Leerdam, 
maar door de Franse firma’s Pantin en 
Baccarat in productie genomen. Vanaf 
1923 ontwierp Berlage voor Leerdam 
onder andere twee jaarbekers, het glas-
servies Ovata, een glazen bouwsteen 
en een aantal abstracte composities. 
Het beroemdst is het gele persglazen 
ontbijtservies dat hij met Piet Zwart 
ontwierp. Uit de briefwisseling tussen 
Berlage en Cochius komt een grote 
wederzijdse vriendschappelijkheid 
naar voren. De twee hadden zelfs  
het plan opgevat om samen naar de 
Verenigde Staten te reizen, onder  
andere om de Amerikaanse architect 
Frank Lloyd Wright te bezoeken. Dit 
bleef bij een plan, want uiteindelijk 
vertrok Cochius in 1928 alleen naar 
Amerika (zie de kadertekst op p. 28).

Vereniging, de Praktisch-Idealisten en 
de Orde van de Ster in het Oosten.

Cochius’ idealen met betrekking tot 
de Glasfabriek komen het best naar 
voren in een artikel in het jaarboek 
van de Nederlandsche Vereeniging 
voor Ambachts- en Nijverheidskunst 
(VANK) uit 1919, waarin hij schreef:  
‘Wij behoeven maar door onze winkel- 
straten te wandelen, om tot de ver-
drietige overtuiging te komen, dat 
bijvoorbeeld de verbruiksartikelen, 
die daar worden tentoongesteld, over 
het algemeen in smakeloosheid met 
elkaar wedijveren.’1 Voor Cochius lag 
de oplossing in een verbinding tussen 
kunstenaar en industrie: ‘Het moet 
even vanzelfsprekend zijn dat de  
industrieel een kunstenaar aan zijn  
inrichting verbindt als een ingenieur.’2 

DE BAZEL EN BERLAGE

Als directeur had Cochius de mogelijk-
heden zijn idealen te verwezenlijken 
en een verbinding tussen kunst en  
industrie tot stand te brengen. Karel 
de Bazel, net als Cochius theosoof, 
was de eerste architect die werd uit-
genodigd. Cochius vroeg hem in 1915 
om ‘esthetisch geperst glas te ont-
werpen’, De Bazel stemde toe en zou 

MAARTJE BRATTINGA

Het netwerk van Cochius

Inktpot
K.P.C. de Bazel
1923. Geperst glas, B 18 cm
NATIONAAL GLASMUSEUM,

LEERDAM

Abstracte compositie 
KO 1217
H.P. Berlage
1926. In de vorm  
geperst glas, geslepen,  
H 12,2 cm
NATIONAAL GLASMUSEUM,

LEERDAM

ONDERZOEK
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Berlage fungeerde regelmatig als vraag-
baak en adviseur. In de correspondentie 
valt te lezen dat Cochius hem onder 
andere raadpleegt over een te bouwen 
villapark, over hoe in contact te komen 
met Frank Lloyd Wright en voor een 
introductie bij de architecten van De 
Volkenbond in Genève om bouwglas 
te kunnen verkopen.

TAPIJTGLAS

Een onderwerp waar nog nauwelijks 
over is gepubliceerd en waarbij Berlage 
een verbindende rol heeft gespeeld, 
is de uitvinding van het zogenaamde 
tapijtglas. In het archief van Berlage 
bevinden zich enkele brieven van ar-
chitect, theosoof en anarchist Herman 
Walenkamp, die af en toe voor Berlage 
werkte. De financiële toestand van 
Walenkamp was slecht en hij vroeg 
Berlage herhaaldelijk om opdrachten 
en om voorschotten. Zijn hoop was 
gevestigd op zijn uitvinding van ‘tapijt-
glas’, glazen vloertegels, bestaande 
uit blokjes van gekleurd glas, die on-
derling zijn verbonden met ijzerdraad 
en vervolgens in kleurloos glas zijn 
gegoten: ‘Door deze werkwijze kun-
nen aesthetische effecten van de 
grootste verscheidenheid, zoowel in 
kleur als in vorm, in ’t leven geroepen 
worden.’4

Berlage bracht Walenkamp in contact 
met Cochius en gaf hem een aanbeve-
ling. De correspondentie die toen tus-
sen Cochius en Walenkamp ontstond 
is bewaard gebleven in een privéver-
zameling en inmiddels geschonken aan 
het Nationaal Glas museum. Hieruit 
blijkt dat Cochius eerst artistiek leider 
van de Glasfabriek Andries Copier 
vroeg naar de mogelijkheden van 
Walenkamps uitvinding. Copier, die 
als verantwoordelijke voor de uitvoe-
ring van de ontwerpen van externe 
ontwerpers al veel ervaring had met 
de technische mogelijkheden en  
onmogelijkheden, zag aanvankelijk 
weinig in het tapijtglas. Op aandringen 
van Walenkamp werden er toch  
proeven gemaakt. Waarschijnlijk zijn 
dit de twee stukken tapijtglas die zich 
momenteel in Het Nieuwe Instituut 
bevinden. Toen Walenkamp ook 
Cochius om financiële hulp vroeg 
(500 gulden), kwam er een einde  
aan de briefwisseling. Het ‘tapijtglas’  
zou uiteindelijk nooit op de markt  
gebracht worden.

ONDERZOEK GAAT DOOR

De onderzoeksbeurs van de Vereniging 
Rembrandt stelde het Nationaal 
Glasmuseum in staat met nieuwe  
informatie de collectie en de geschie-
denis van glas in Leerdam te herzien. 
De resultaten zullen worden gepubli-
ceerd in de publicatie over Cochius  
bij de tentoonstelling die voor het jaar 

2020 gepland staat. Intussen gaat  
het onderzoek door. Dankzij een 
tweede beurs, van de Terra Foundation 
for American Art, kon het onderzoek 
een vervolg krijgen in het archief van 
Frank Lloyd Wright. De briefwisseling 
en de schetsen in New York vormen 
een aanvulling op het materiaal in 
Leerdam. Gecombineerd met het  
reisdagboek dat Cochius bijhield  
tijdens zijn Amerikaanse reis geven 
deze bronnen nieuwe inzichten in  
de ontwerpen die Wright voor de 
Glasfabriek maakte. En er is meer:  
na de sluiting van de glasfabriek te 
Schiedam in 2017 is nieuw materiaal 
tevoorschijn gekomen met onder  
andere brieven van De Bazel en Hildo 
Krop, die nu en in de aankomende 
tijd zullen worden bestudeerds

Maartje Brattinga was bursaal van de 

Vereniging Rembrandt en is nu conservator  

van het Nationaal Glasmuseum in Leerdam

Noten

1 P.M. Cochius, ‘Nijverheid en kunst’,  
Nederlandsche Ambachts- en Nijverheidskunst. 
Jaarboek (1919), pp. 34-37, p. 34.

2 Cochius, op. cit. (noot 1), p. 35.

3 ‘Onze excursie naar Leerdam op 15 juni’,  
Orgaan Nederlandsche Vereeniging voor  
Ambachts- en Nijverheidskunst, nr. 2/3 (juni 
1925), pp. 16-17, p. 16.

4 Octrooi no. 24542 klasse 32b, 9, (75d. 13),  
Hermanus Joannes Maria Walenkamp,  
gewapend glas met kleurpatronen.  
Openbaar gemaakt 15 januari 1931, archief 
Walenkamp, HNI.

Ontwerptekening jampot  
met lepel (Ontbijtservies A) 
K.P.C. de Bazel
1921. Potlood en inkt op papier 
NATIONAAL GLASMUSEUM,

LEERDAM

Glazen vloertegel of  
‘tapijtglas’
Herman Walenkamp
1930-31. Glas en ijzerdraad, 
35 x 14,2 cm 
HET NIEUWE INSTITUUT, 

ROTTERDAM



Groene vaas
Frank Lloyd Wright
1929. Glas, zeshoekig geslepen, H 42,7 cm
NATIONAAL GLASMUSEUM, LEERDAM 

(in bruikleen van de RCE)
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In 1928 maakt Cochius een reis  
door de Verenigde Staten, waar hij 
de architect Frank Lloyd Wright 
tweemaal bezoekt. Na terugkomst 
in Nederland corresponderen ze nog 
een aantal jaren over de gemaakte 
plannen. Alle inspanningen ten spijt 
is het niet gelukt om een servies op 
de Amerikaanse markt te brengen. 

In het New Yorkse archief van Frank 
Lloyd Wright (Avery Library, Colombia 
University) bevinden zich verschillende 
voorstudies voor de ontwerpteke- 
ningen die Wright begin 1930 naar 
Leerdam heeft opgestuurd, zowel 
schetsen voor een servies als voor 
bloemvazen. De groene vaas is het 

enige in Leerdam uitgevoerde ontwerp 
van Wright. De Glasfabriek stuurt 
deze vaas in mei 1929 ter goedkeuring 
naar Amerika, maar Wright keurt hem 
af. Uit de correspondentie blijkt dat 
hij niet tevreden was over de geblazen 
vorm, met name over de ronde vorm 
van de binnenzijde. 

‘CURIOUS PLUNGER’

Nu hij de in Leerdam vervaardigde 
vaas in handen heeft, krijgt Wright een 
nieuw idee. Hij wil de binnenzijde 
ook een architectonische uitstraling 
geven door daar een patroon in aan 
te brengen. Dat wil hij bewerkstelligen 
door een plunger, een vorm waarmee 
de binnenzijde wordt gemodelleerd. 

Dit verzoek van Wright zorgt voor grote 
verwarring in Leerdam en Cochius 
vraagt om een gipsmodel van deze 
‘curious plunger’.1 In een volgende 
brief, die alleen in New York te vinden 
is, legt Wright nog eens zijn bedoeling 
uit. Zijn idee zou voor een bijzondere 
speling van het licht zorgen. Met de 
typering ‘curious plunger’ lijkt Cochius 
de Amerikaanse architect te hebben 
beledigd. Wright vraagt zich af wat er 
zo ‘curious’ aan die plunger is. 2

Tot nu toe was moeilijk te bevatten 
wat Wright precies bedoelde, maar 
de ontwerpen in New York verduide-
lijken wat hem voor ogen stond. De 
ontwerptekening toont eenzelfde 
vorm als de uitgevoerde vaas met de 
zeshoek als grondvorm. Binnenin de 
vaas heeft Wright een patroon gete-
kend dat op de binnenwand moest 
worden aangebracht door een vorm 
met het patroon in de vaas aan te 
brengen en het glas te persen. Na het 
persen is het glas gevormd rond om 
de ‘plunger’ en kan deze er aan de 
onderkant uitgehaald worden. Deze 
aangepaste vaas zou er uiteindelijk 
nooit komen. De ontwerptekening lijkt 
wel ten grondslag te hebben gelegen 
aan de pinnacle vase van keramiek van 
later datum. Het patroon dat volgens 
de correspondentie voor de binnen-
zijde was bedoeld, is verkeerd geïn-
terpreteerd en nu als ornament op de 
buitenkant aangebracht. De vaas is 
door de Frank Lloyd Wright Foundation 
op de markt gebracht en wordt op hun 
website aangeprezen als een ‘authentic 
interpretation’ van Wrights originele 
tekeningen voor de Leerdamse Glas-
fabriek uit de late jaren twintig.’ 3 

s

Een korte Amerikaanse geschiedenis

Noten

1 Wright aan Cochius, 16 mei 1929, L006A07 Frank 
Lloyd Wright Archives en Cochius aan Wright, 
27 juni 1929, L006C03 Frank Lloyd Wright  
Archives en J. Ambaum, ‘Ontwerpen van Frank 
Lloyd Wright voor de glasfabriek Leerdam’, Jong 
Holland 1 (1984), pp. 35-51, pp. 48-49.

2 Wright aan Cochius 12 december 1929, L006E05 
Frank Lloyd Wright Archives.

3 https://shop.franklloydwright.org/store/ 
products/28478/Pinnacle-Vase

Ontwerptekening voor vaas
Frank Lloyd Wright
1929. Potlood op papier 
FRANK LLOYD WRIGHT ARCHIVES, 

NEW YORK

Pinnacle vase
Naar Frank Lloyd Wright
Keramiek, 
H 40,4 cm



  
   

In het Mondriaanjaar 1994 werd de 
vijftigste sterfdag van de kunstenaar 
op verschillende plaatsen in het land 
herdacht. Het Gemeentemuseum 
Den Haag pakte uit met een grote 
overzichtstentoonstelling, het Stads-
archief Amsterdam organiseerde de 
tentoonstelling Mondriaan aan de 
Amstel en de Beurs van Berlage in 
Amsterdam toonde een reconstructie 
van Mondriaans Parijse atelier. Ook 
Zeeland, waar de kunstenaar vele  
zomers een aantal weken doorbracht, 
deed mee met het herdenkingsjaar. 
In musea in Domburg en Middelburg 
waren tentoonstellingen over 
Mondriaans verblijf aan de Zeeuwse 
kust en het gehucht Moriaanshoofd 
op Schouwen-Duiveland werd als  
ludieke actie tijdelijk omgedoopt tot 
Mondriaanshoofd.

Tijdens de voorbereidingen van hun 
tentoonstelling stuitte het Zeeuws 
Museum op een schilderij dat nauw 
verbonden is met Zeeland: de Blauwe 
appelboom uit ca. 1908. Het kostte 
260.000 gulden, een groot bedrag 
voor het relatief kleine museum. Met 
hulp van de Vereniging Rembrandt, 
een royale bijdrage van de provincie 
Zeeland en eigen reserves lukte het 
de Mondriaan aan te kopen. 

‘De Blauwe appelboom is een  
heel belangrijk schilderij voor ons,’ 
zegt Marjan Ruiter, directeur van het 
Zeeuws Museum. ‘In de eerste  
plaats omdat het ons enige werk van 
Mondriaan is. We hebben een mooie 

collectie schilderijen van kunstenaars 
die de zomers doorbrachten in 
Domburg, dat toen een mondaine 
badplaats was. Mondriaan was een 
van de vele schilders die in de vroegste 
20ste eeuw in het kielzog van Toorop 
naar Domburg kwamen. Aangenomen 
wordt dat de Blauwe appelboom daar 
ook is ontstaan.’ Daarnaast heeft het 
schilderij ook een bijzondere plaats 
in het oeuvre van de kunstenaar: 
‘Mondriaan heeft verschillende 
blauwe appelbomen gemaakt. Deze 
serie markeert de overgang tussen 
zijn figuratieve en abstracte werk. In 
ons schilderij zie je al de rechte lijnen 
waar hij zo beroemd mee is geworden. 
Het Zeeuwse landschap, met de  
horizontale en verticale lijnen van 
horizon en paalhoofden, zou 
Mondriaan hebben geïnspireerd  
bij zijn ontwikkeling naar abstractie.’ 

In het Zeeuws Museum is de Blauwe 
appelboom een echte publieksfavoriet. 
‘Mensen komen speciaal terug om 

dit schilderij weer te zien. Nieuwe 
bezoekers zijn vaak verrast te ont-
dekken dat het van Mondriaan is, 
omdat ze hem alleen kennen van  
zijn late werk,’ vertelt Marjan Ruiter. 
‘Als ik rondleidingen geef, gebruik ik 
het altijd om te laten zien hoe je dit 
moet plaatsen in Mondriaans oeuvre 
en hoe hij naar het landschap keek. 
Mensen gaan dan zelf ook op een 
andere manier naar het landschap en 
naar het werk van Mondriaan kijken. 
Het is mooi om te zien dat ze dat 
vaak dan ook beter gaan begrijpen.’s

Het is de trots van het Zeeuws Museum en een 
lieveling van het publiek: Blauwe appelboom met 
golvende lijnen van Piet Mondriaan. Zowel de 
Vereniging Rembrandt als de provincie Zeeland 
hielpen in 1994 met de verwerving van dit stuk. 
Een kwart eeuw later is er alle reden om met 
grote tevredenheid terug te kijken op de aan-
koop van toen.

VAN ONS ALLEMAAL SINDS 1994
BLAUWE APPELBOOM MET GOLVENDE LIJNEN   PIET MONDRIAAN

Blauwe appelboom met golvende lijnen
Piet Mondriaan
ca. 1908. Olieverf op papier op doek,  
27,2 x 38,4 cm
ZEEUWS MUSEUM, MIDDELBURG

Aankoop gesteund door de Vereniging 
Rembrandt in 1994
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Doeshka Vrede (27 jaar)
Uitgever van kunstwerken in oplage, Rembrandtlid sinds 2019

Wat is het eerste kunstwerk dat je
je herinnert?
‘Mijn ouders namen me vaak mee naar 
musea en ik herinner me een tentoon- 
stelling over Friedrich Hundertwasser die 
indruk op mij maakte. Ik was toen een  
jaar of acht. Er was één werk met heel  
veel kleine huisjes op elkaar dat me in het 
bijzonder aansprak – dat was voor mij een 
geabstraheerd poppenhuis.’

Heb je ooit kunst gekocht?
‘Jazeker, eigenlijk vooral van kunst in oplage omdat ik daar het 
meeste van houd. Mijn eerste aankoop was een zeefdruk van 
Morgan Betz, met een groot geel vlak met daarin een omlijnde hand 
die een peace-teken maakt, die ook te zien is als een vrouwelijke 
figuur die op haar handen staat. Ik houd van die dubbelzinnig-
heid, en het kleurrijke en het formaat doen natuurlijk ook wat!’

Heb je een favoriet museum?
‘Fondation Beyeler in Basel. Dat is een van de musea waar ik het 
liefst verdwaal. Ik vind de ruimtes daar erg mooi, heel open, zodat 
je het gevoel krijgt in de natuur te staan, en hun tentoonstellingen 
zijn subliem. In Nederland ga ik graag naar Gemeentemuseum 
Den Haag.’

Kun je een werk in een Nederlands museum noemen dat je 
nooit meer zou willen missen? 
‘In Gemeentemuseum Den Haag hebben ze een aantal sculpturen van 
Lee Bontecou die als zwarte gaten aan de wand hangen. Die vind 
ik heel mooi.’

Welke tentoonstelling heeft ooit indruk gemaakt? 
‘Het overzicht van Tino Sehgal in het Stedelijk Museum in 2015. 
Dat was een van de eerste keren dat ik echt meegenomen werd 
door een performance-tentoonstelling. Bezoekers liepen door lege 
zalen, waar ze werden aangesproken door mensen van verschillende 
leeftijden. Eerst een klein jongetje, dan een puber, een twintiger 
enzovoorts. Die liepen dan even met je mee, stelden voortdurend 
vragen en pakten zo nu en dan zelfs je hand. Intens en confronte-
rend.’

Welk werk bij jou thuis zou je bij een brand als eerste redden?
‘Zowel mijn opa als mijn moeder hebben de kunstacademie  
gedaan. Mijn opa heeft in origami een postzegel met een geisha 
van de Japanse vormgever Ikko Tanako nagemaakt. Het is wel 
grappig dat ik van alles wat ik thuis heb hangen, juist het werk 
met de minste waarde in geld als eerste zou redden.’

KUNSTVRAGEN

Een zeldzaam 
glasruitje

De Goudse kunstenaar Wouter Crabeth dankt zijn 
faam vooral aan de indrukwekkende kerkramen die 
hij en zijn broer Dirck tussen 1560 en 1566 voor de 
Sint-Janskerk in Gouda maakten. Zijn gebrandschil-
derde ruitjes voor andere gebouwen zijn in voor-
gaande eeuwen verwijderd en naar het buitenland 
verdwenen of verloren gegaan. Museum Gouda 
was in de gelukkige omstandigheid zo’n ruitje te 
kunnen aankopen.

NIEUWE AANWINST

Wouter Crabeth (1520/30-1589) is een 
van Gouda’s beroemdste zonen. Samen 
met zijn oudere broer Dirck was hij ver-
antwoordelijk voor de vervaardiging van 
een groot aantal van de Goudse Glazen 
in de Sint-Janskerk. Ondanks deze grote 
en prestigieuze opdracht is er relatief 
weinig bekend over Wouter Crabeth en 
zijn oeuvre. De kern wordt gevormd 
door vier monumentale kerkramen in 
de Sint-Janskerk en de oorspronkelijke 
ontwerptekeningen op ware grootte. 
Al zijn overige werk bevindt zich in het 
buitenland, te beginnen met drie ont-
werptekeningen voor kerkramen in Parijs, 
Braunschweig en Dresden.

Tot voor kort was slechts een achttal 
kleine glasruitjes van Wouter Crabeth 
bekend, waarvan geen enkele zich in een 
Nederlandse verzameling bevond. Van 
deze acht zijn er zeven in Engelse platte-
landskerken terechtgekomen en één in 
een Amerikaanse privéverzameling. De 
aanleiding voor deze verspreiding moet 
aan het einde van de 18de eeuw en in 
de 19de eeuw gezocht worden. In deze 
periode werden veel gebrandschilderde 
glasruitjes uit publieke gebouwen en 



31  VERENIGING REMBRANDTT  ZOMER 2019

Een zeldzaam 
glasruitje

Verrijzende Christus triomferend over de  
dood, de zonde en het kwaad
Wouter Pietersz Crabeth
ca. 1560-70. Gebrandschilderd glas, 
grisailletechniek met zilvernitraat, 23,2 x 19,7 cm
Bijdrage: € 4.500 uit het Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds
MUSEUM GOUDA

Aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt 
(mede dankzij haar Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds) en de 
Vereniging van Goudse Museumvrienden

woonhuizen in ons land verwijderd  
en verkocht. Afbraak, veranderende 
smaak en de introductie van bijvoor-
beeld schuiframen lagen hieraan ten  
grondslag. Een belangrijk facet van de 
Neder landse kunst is hiermee nage-
noeg uitgewist. Ook het door Museum 
Gouda aangekochte ruitje vond zijn 
weg naar het Verenigd Koninkrijk, 
waar het belandde in de collectie van 
de Engelse verzamelaar Sir Thomas 
Neave. Het opduiken van dit zeldzame 

paneel draagt bij aan een completer 
beeld van Wouter Crabeth als een van 
de belangrijkste glasschilders uit de  
renaissance in de Lage Landen.

EEN ALLEGORIE

Het glasruitje laat een cruciale gebeur-
tenis uit het leven van Christus zien: 
het moment waarop hij uit de dood 
verrijst. Het is een veel voorkomende 
voorstelling, die op het eerste oog niet 
afwijkt van de dan geldende beeldtra-

ditie. Tegen een zilvergele achtergrond 
en omgeven door een mandorla van 
wolken en engelen stapt de verrezen 
Christus met één been uit zijn graf. 
Aan weerszijden twee soldaten die bij 
het zien van dit schouwspel verschrikt 
terugdeinzen. Tot zover de gebruikelijke 
ingrediënten. Voor dit ruitje voegt 
Crabeth echter een aantal nieuwe ele-
menten toe waarmee hij de voorstelling 
tot een allegorie maakt. De gebruike-
lijke vrouwen aan het graf, de engel  
en de slapende soldaten die de wacht 
moesten houden, vervangt hij door  
een drietal personificaties. Linksonder 
ligt een geraamte dat de dood verte-
genwoordigt. In het midden een  
gehoornde figuur met pestbuilen: de 
duivel en daarmee de personificatie 
van het kwaad. Rechts onder is nog  
net het gelaat van een derde figuur te 
zien met op zijn voorhoofd het woord 
‘sonde’. Met één voet op de wereldbol 
en met zijn kruisvaandel in de hand 
overwint Christus de dood, het kwaad 
en de zonde.

Een bijzondere voorstelling, van 
kwalitatief hoog niveau bovendien. 
Met de verwerving van dit glasruitje 
geven wij verdieping aan het verhaal 
dat wij in Museum Gouda vertellen over 
het unieke ensemble – van cartons, 
Goudse Glazen en de oorspronkelijke 
altaarstukken uit de nabij gelegen  
Sint-Janskerk – dat de turbulente tijden 
van de 16de eeuw overleefdes

Ingmar Reesing

Conservator Museum Gouda 



 Kunst boven geloof
De voltooiing van de Goudse Glazen na de Reformatie

De beglazingscampagne van de  
Sint-Janskerk waaraan de gebroeders 
Crabeth de eerste bijdragen leverden, 
begon twee jaar nadat de kerk in 1552 
volledig was uitgebrand en opnieuw 
moest worden ingericht. De kosten 
voor het project zouden grotendeels 
worden gedragen door machtige  
individuen die uit ijdelheid of uit zorg 
voor hun zielenheil bereid waren gla-
zen te schenken. Onder hen bevond 
zich ook de kort daarvoor tot heer der 
Nederlanden ingehuldigde Filips II 
van Spanje. 
 

NIEUWE GEBRUIKERS

Twintig jaar nadat het project van start 
was gegaan, in 1572, koos Gouda de 
zijde van Willem van Oranje en kwam 
de onderneming, die toen ongeveer op 
de helft was, op losse schroeven te 
staan. De protestantse gemeente in de 
stad werd steeds machtiger en kreeg 
na een jaar het exclusieve gebruiks-
recht van de Sint-Janskerk, ondanks 
bezwaren van het liberale stadsbestuur 
om dit te verhinderen. Om de van 
origine katholieke kerk geschikt te 

maken voor de protestantse eredienst 
werd deze vervolgens ontdaan van  
interieurelementen die herinnerden 
aan het oude geloof en waaraan de 
nieuwe gebruikers aanstoot konden 
nemen, zoals altaarstukken en  
devotiebeelden.

De gebrandschilderde ramen van 
de kerk, waarvan het meest recente 
nog in 1571 was geïnstalleerd, werden 
bij deze ‘stille Beeldenstorm’ onge-
moeid gelaten. Bepaald opmerkelijk  
is dat niet. Verwijdering en vervanging 
van het glas zou veel tijd en geld  
hebben gekost en bovendien behoorde 
gebrandschilderd glas vanwege zijn 
decoratieve functie niet tot het soort 
kerkelijke afbeeldingen dat bij protes-
tanten de stoom uit de oren deed 
komen.

EEN UNIEK BESLUIT

Maar het stadsbestuur, dat na de 
Reformatie besloot over de inrichting 
van de Sint-Janskerk, gaf ook duidelijk 
om de monumentale glazen. Dat blijkt 
vooral uit een uniek besluit dat het in 
1580 nam. In dat jaar werden zeven 

Een bezoek aan de Sint-Janskerk in Gouda vergeet je niet snel.  
In deze kerk, die met een lengte van 123 meter langer is dan de 
Utrechtse Domtoren hoog, werpen de kleurrijke gebrandschilderde 
glazen een majestueus licht op het interieur. Een groot aantal van 
die glazen is van de hand van Dirck Crabeth en zijn broer Wouter, 
de maker van het glasruitje op de pagina’s hiervoor. Dat het 
beglazingsproject waaraan zij hadden meegewerkt na de 
Reformatie werd voortgezet en zelfs voltooid, dus toen de kerk  
niet langer katholiek maar protestants was, toont aan dat het 
Goudse stadsbestuur al vroeg begreep dat zulk waardevol erfgoed 
beschermd en gekoesterd moet worden.

ACHTERGROND
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gebrandschilderde glazen uit het recent 
afgebroken Regulierenklooster bijge- 
sneden en herplaatst in de laatste twee 
opengebleven ramen van de kooromgang 
in de Sint-Janskerk. Deze ‘Reguliers glazen’, 
met de Passie als onderwerp, kwamen 
net als een aantal andere glazen uit de 
serie waarvan ze deel gingen uitmaken 
uit het atelier van Dirck Crabeth en deden 
daar qua schoonheid nauwelijks voor 
onder. Vanwege hun onderwerp vormden 
ze bovendien een acceptabel slotakkoord 
op de glasreeks in de kooromgang, waarin 
Christus een van de twee hoofdrollen 
vervult.

Het Goudse stadsbestuur nam met zijn 
beslissing tot herplaatsing van de glazen 
uit het Regulierenklooster een duidelijk 
risico bij de nieuwe gebruikers van de 
Sint-Janskerk, die nu niet alleen moesten 
tolereren dat de bestaande katholieke 
beglazing werd behouden, maar ook dat 
daaraan nieuwe glazen met een katho-

lieke herkomst werden toegevoegd. Dat 
de magistraat bereid was dit risico te 
nemen, zal mede zijn ingegeven door het 
besef dat de toen al geroemde glazen in 
de Sint-Janskerk meer uitstraling hadden 
gegeven aan de stad en dat die uitstra-
ling aan kracht zou winnen als het 
beglazings project werd voortgezet.

GLAZEN TROTS

Datzelfde besef lag tevens ten grondslag 
aan het latere besluit van het stadsbe-
stuur om ook de overige nog opengeble-
ven vensters in de Sint-Janskerk van ge-
brandschilderd glas te voorzien. Dit keer 
werden hiervoor niet reeds bestaande 
glazen van elders gebruikt, maar werden  
er nieuwe besteld met onderwerpen die 
alleen nog voor de meest rechtzinnige 
protestanten potentieel aanstootgevend 
waren. 

Tussen 1593 en 1604 werden er maar 
liefst 22 glazen opgeleverd, waarvan 13 

geschonken door het Goudse stadsbe-
stuur zelf, 1 door het Hoogheemraadschap 
Rijnland en de overige door steden in 
Holland en West-Friesland. Bij de exem-
plaren die waren bestemd voor het schip 
werd er goed op gelet dat ze in visueel 
opzicht voldoende aansloten op de glazen 
die zich hier al bevonden. Dat had meer 
dan alleen een artistieke reden. Door de 
glazen als een eenheid te presenteren, 
waren ze beter in staat een gevoel van 
gedeelde trots teweeg te brengen onder 
het katholieke en protestantse volksdeel. 
En in een periode dat deze twee gemeen-
schappen verder van elkaar stonden dan 
ooit tevoren kon dat gevoel voor het 
stadsbestuur niet groot genoeg zijn. Kunst 
als verbinding, het concept is ouder dan 
de meeste mensen denkens

 

Hilbert Lootsma is onderzoeker  

bij de Vereniging Rembrandt

Deze tekeningen van Julius Caesar 
Boëthius uit 1723 laten zien hoe 
de zeven ‘Reguliersglazen’ in de 
twee overgebleven vensters in de 
kooromgang van de Sint-Janskerk 
werden gepast 

De ‘Reguliersglazen’ werden  
in 1934 weer als zeven aparte 
glazen geplaatst in een apart 
hiervoor gebouwde kapel naast 
de kerk, dankzij de vrijgevigheid 
van de Rotterdamse zakenman 
Willem van der Vorm 
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Kwartet compleet
Berchem, is dat niet die schilder  
van Italiaans ogende landschappen 
met vee?
‘Dat klopt. Nicolaes Berchem is vooral 
bekend om zijn landschappen met 
Italiaanse herders en boeren, maar hij 
heeft ook allegorische voorstellingen 
en historiestukken geschilderd. In het 
Mauritshuis was al een vroeg historie-
stuk van hem, De opvoeding van Zeus.’

Wat maakte deze drie werken  
zo aantrekkelijk voor jullie?
‘Het zijn enorm dynamische en  
beweeglijke voorstellingen waarin 
Berchem al zijn vindingrijkheid ten-
toonspreidt. We wilden deze stukken 
om twee redenen aankopen. In de  
eerste plaats omdat De zomer al in het 
museum te zien was en we de reeks 
graag compleet wilden tonen, en in  
de tweede plaats omdat we hiermee 
een ander beeld van de Gouden Eeuw 
kunnen geven. Met deze aankoop 
laten we iets zien van de manier waarop 
sommige gefortuneerde verzamelaars 
hun huizen in de tweede helft van de 
17de eeuw lieten decoreren.’

Waar kijken we naar?
‘Berchem heeft de vier seizoenen ver-
beeld door personages in triomfwagens, 

omringd door allerlei mythologische 
en allegorische figuren. Bijzonder is 
dat hij de seizoenen combineerde met 
de elementen: lucht, vuur, aarde en 
water. Over de keuze van de figuren 
en de symbolen, die zijn ontleend aan 
bestaande beeldtradities en literaire 
bronnen, is echt nagedacht. In De lente, 
die tevens de lucht verbeeldt, zien we 
bijvoorbeeld – naast enkele goden  
die met het voorjaar, nieuw leven of 
de hemel in verband zijn te brengen – 
een kameleon, waarvan men dacht dat 
die niet eet of drinkt, maar leeft van 
de lucht. Mogelijk heeft Berchem de 
voorstellingen helemaal zelf bedacht, 
maar het kan ook zijn dat de op-
drachtgever inspraak had. Niet alle 
motieven zijn te verklaren, er is nog 
veel uit te zoeken.’ 

Is die opdrachtgever bekend?
‘Dat is vrijwel zeker Herman van Swoll, 
want deze serie wordt genoemd in de 
veilingcatalogus van zijn collectie uit 
1699. De schilderijen worden rond 
1670 gedateerd en zullen zijn geschil-
derd voor het huis aan de Herengracht 
in Amsterdam, dat werd gebouwd op 
een stuk grond dat Van Swoll in 1668 
had gekocht. Uit archiefonderzoek is 
gebleken dat hij zijn kapitaal vooral 

vergaarde met de handel in onroerend 
goed. Naast decoratiestukken had hij 
ook een kunstcollectie, met daarin 
niet de minste stukken, zoals de 
Allegorie op het Geloof van Johannes 
Vermeer die nu in The Metropolitan 
Museum of Art in New York is. Uit 
alles blijkt dat Van Swoll dol was op 
symboliek en een grote belangstelling 
had voor de klassieken. Hij had bij-
voorbeeld ook een aantal beelden, 
waaronder een beeld van de roof van 
Proserpina, een verhaal dat ook voor-
komt op De zomer van Berchem.’

Hoe hebben de schilderijen bij  
Van Swoll gehangen?
‘We gaan ervan uit dat deze stukken 
als bovendeurstukken zijn geschilderd 
en deel hebben uitgemaakt van de 
wandbetimmering. Dat denken we 
vanwege het bijna vierkante formaat 
en vanwege het perspectief, waaruit 
blijkt dat de schilderijen voor een 
hoge plek waren bestemd. Dat zie je 
bijvoorbeeld goed bij de liggende man 
linksonder op De herfst. Ook de uit-
voering suggereert dat de schilderijen 
bedoeld waren om van een afstand  
te zien: de achtergrond is heel schets-
matig gehouden om de figuren in de 
voorgrond beter te laten uitkomen.’

In het najaar van 2018 kreeg het Mauritshuis  
een telefoontje van veilinghuis Christie’s.  
Of er belangstelling was voor drie schilderijen 
van de 17de-eeuwse schilder Nicolaes Berchem 
die binnenkort zouden worden geveild. Dat was 
inderdaad het geval. Het ging namelijk om drie 
stukken uit een seizoenenreeks, waarvan het 
vierde al sinds 1992 in Den Haag te zien was. 
Een gesprek met Edwin Buijsen, hoofd Collectie 
& Wetenschap van het Mauritshuis.

Drie allegorieën met de seizoenen en de elementen
Nicolaes Berchem
ca. 1670. Olieverf op doek, elk ca. 94 x 89 cm
Bijdrage: € 400.000, waarvan € 40.000 uit het Themafonds  
17de-eeuwse Schilderkunst en € 15.000 uit het Fonds 1931
MAURITSHUIS, DEN HAAG

De drie allegorieën zijn aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij haar Themafonds 17de-eeuwse Schilderkunst  
en haar Fonds 1931) en de BankGiro Loterij

De zomer (rechtsonder op de foto) is sinds 1992 in bruikleen en in 2010  
in beheer overgedragen door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
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Hoe bijzonder is dat?
‘In de tweede helft van de 17de 
eeuw kwam het steeds vaker voor 
dat schilderijen werden ingebouwd 
in het interieur, als schouwstukken  
of bovendeurstukken. Dat was  
een mode die uit Frankrijk kwam. 
Daarvan is helaas maar weinig op 
de oorspronkelijke plaats bewaard 
gebleven. In het Mauritshuis heb-
ben we een paar voorbeelden van 
schilderijen waarvan bekend is dat 
die onderdeel hebben uitgemaakt 
van een wandbetimmering. Zo 
kochten we vorig jaar een schilderij 
van Daniël Seghers dat als boven-
deurstuk heeft gefunctioneerd in 
het huis van Constantijn Huygens, 
dat niet ver van het Mauritshuis 
stond.’ 

Wanneer en waarom zijn  
deze schilderijen van elkaar  
gescheiden?
‘De seizoenenreeks van Berchem 
bleef na de veiling in 1699 nog  
lang als geheel bewaard, maar aan 
het eind van de 19de eeuw is zij in 
twee paren uiteen gevallen. De herfst 
en De winter zijn altijd bij elkaar  
gebleven, maar de andere twee zijn 
al in 1901 in verschillende handen 
terechtgekomen. De verzamelaar 
Eric Albada Jelgersma, die De herfst 
en De winter al in zijn bezit had, 
slaagde er in 2013 in ook De lente  
te kopen.’

Hoe kwamen jullie deze werken  
op het spoor?
‘De zomer is in 1992 als bruikleen  
in onze verzameling gekomen. 
Onze voormalige directeur Frits 
Duparc had twee jaar daarvoor een 
tentoonstelling in Montreal georga-
niseerd, waarin de vier seizoenen 
voor het eerst weer samen waren te 

zien. Toen de eigenaar van de drie 
andere stukken overleed, werden  
we benaderd door veilinghuis 
Christie’s. Indien het Mauritshuis 
de stukken niet wilde kopen, dan 
zouden ze afzonderlijk worden ge-
veild. Dat was een dilemma, want 
De zomer is een stuk uit de NK-
collectie (zie kader). Tegelijkertijd 
beseften we dat dit een unieke kans 
was om de schilderijen te herenigen, 
want dat zou heel moeilijk worden 
als ze verspreid raakten. Daarom 
hebben we uiteindelijk besloten om 
met de aankoop door te gaan en 
steun te vragen bij de Vereniging 
Rembrandt.’

 

Hoe gaan jullie ze tonen?
‘De drie nieuwe aanwinsten hebben 
eerst een behandeling ondergaan  
in ons restauratie-atelier en hangen 
sinds 18 juni in de zaal waar ook  
De stier van Potter hangt. Dit najaar 
krijgen ze een plaats in de trapzaal, 
boven de deuren naar de zalen.  
Het is natuurlijk heel mooi dat we 
de stukken in ons 17de-eeuwse pand 
kunnen laten zien als bovendeur-
stukken, op de manier waarop dat 
oorspronkelijk was bedoeld.’s

Gerdien Wuestman

Redacteur van het Bulletin van de Vereniging 

Rembrandt

Allegorie op de herfst (en het  
element aarde)
Nicolaes Berchem
ca. 1670. Olieverf op doek, 94 x 89 cm
MAURITSHUIS, DEN HAAG

 

Een dilemma voor het Mauritshuis
Het plan om de vier schilderijen van Berchem weer bij elkaar te brengen, 
ontmoette zowel binnen het Mauritshuis als bij de benaderde fondsen 
veel enthousiasme. Tegelijkertijd was er sprake van een dilemma  
vanwege de herkomst van het schilderij dat zich al in het Mauritshuis 
bevond, De zomer. Dit werk maakt deel uit van de door de overheid  
beheerde NK-collectie, die bestaat uit kunstwerken die gedurende het 
naziregime zijn geroofd, in beslag genomen of verkocht, al dan niet 
onder dwang. Na WO II werden ze door de geallieerden vanuit 
Duitsland terug naar Nederland gebracht. Wat toen geacht werd niet 
in aanmerking te komen voor restitutie, werd samengebracht in de 
NK-collectie. Een deel daarvan is uitgeleend aan Nederlandse musea. 
De afgelopen decennia worden verzoeken tot restitutie weer in  
behandeling genomen en zijn objecten geretourneerd aan de erven 
van de rechtmatige eigenaren.

De vraag was of het Mauritshuis de drie schilderijen van Berchem  
kon kopen bij een schilderij uit de NK-collectie. Enerzijds was dit een 
unieke kans om de reeks weer compleet te maken. Anderzijds is het 
restitutiebeleid erop gericht kunstwerken die tussen 1933 en 1945  
onvrijwillig zijn afgestaan terug te geven aan de rechtmatige eigenaren. 
Uiteraard werkt het Mauritshuis daar nauwgezet aan mee, onder  
andere door zelf herkomstonderzoek te verrichten. Na overleg met een 
aantal experts is een zorgvuldige afweging gemaakt en werd besloten 
de drie werken aan te kopen. Daarnaast gaat het museum verder met 
het herkomstonderzoek om meer duidelijkheid te krijgen over wat er in 
de oorlogsperiode met De zomer is gebeurd. Zie voor meer informatie: 
mauritshuis.nl/herkomstonderzoek.

Edwin Buijsen

Hoofd Collectie & Wetenschap Mauritshuis



Met hun schenking van ongeveer 500 etsen van 
Rembrandt, 20 schilderijen, 32 tekeningen, en 18  
meubelen en andere objecten, behoren Isaac de Bruijn  
(1872-1953) en zijn vrouw Johanna de Bruijn-van der 
Leeuw (1877-1960) tot de belangrijkste schenkers uit  
de geschiedenis van het Rijksmuseum.

De verzameling van het echtpaar is grotendeels in de 
jaren twintig en dertig ontstaan. Al vanaf het begin lag 
de nadruk op Rembrandt. Dat had alles te maken met  
de gesprekken die De Bruijn met de kunstenaar Jan Veth 
voerde tijdens het schilderen van zijn portret ter gele-
genheid van zijn afscheid bij Pierson & Co. in 1922. Veth, 
wiens enthousiasme voor Rembrandts etsen aanstekelijk 
moet zijn geweest, hielp De Bruijn tevens aan zijn eerste 
prenten. Vanaf dat moment begonnen De Bruijn en zijn 
vrouw internationale veilingen te bezoeken en er een 
sport van te maken om de beste afdrukken en verschil-
lende drukvarianten te bemachtigen. In de loop der jaren 
ontwikkelden zij zich van liefhebbers tot kenners, door te 
kijken, te lezen en te corresponderen met Rembrandt- 
specialisten in binnen- en buitenland. In 1932 was de  
collectie al zo gegroeid, dat De Bruijn en zijn vrouw een 
catalogus van hun etsen konden publiceren.

REMBRANDT ALS APOSTEL PAULUS

De Bruijn en zijn vrouw verzamelden samen. De Bruijn 
trad weliswaar meer op de voorgrond, maar zijn vrouw 
had naar verluidt een goed oog voor kwaliteit en een  
beslissende stem in het aankoopproces. Bij het opbouwen 
van de schilderijenverzameling lieten zij zich adviseren 
door de toenmalige Rijksmuseumdirecteur Frederik 
Schmidt Degener. Dat had ook te maken met de uit-
eindelijke bestemming van de collectie: al in 1928 had 
het echtpaar toegezegd hun kunstverzameling aan het 
Rijksmuseum te zullen schenken. Hun aankopen werden 
daar dan ook op afgestemd. Met hulp van Schmidt 
Degener wisten De Bruijn en zijn vrouw in een relatief 
korte periode een reeks eersterangs werken van 16de-  
en 17de-eeuwse meesters als Quinten Massys, Gerard  
ter Borch, Nicolaes Maes en Emanuel de Witte bijeen  
te brengen. 

Het pronkstuk van de collectie was Rembrandts 
Zelfportret als de apostel Paulus, dat De Bruijn in 1936 had 
verworven. Kennelijk waren er destijds enige aarzelingen 
over de haalbaarheid van de aankoop, want Schmidt 
Degener, die toentertijd tevens bestuurslid van de 
Vereniging Rembrandt was, probeerde de Vereniging 
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ACHTERGROND

GERDIEN WUESTMAN

Isaac de Bruijn en 
Johanna de Bruijn-
van der Leeuw  
bekijken een prent, 
aan de achterwand 
een ingelijste tekening 
van Rembrandt,  
Spiez ca. 1945

De Rembrandt-
lessen van 
Isaac de Bruijn
Opmerkzame bezoekers van de tentoon- 
stelling Alle Rembrandts, eerder dit jaar in  
het Rijksmuseum, zullen de namen van de 
heer en mevrouw De Bruijn-van der Leeuw 
kennen van de tekstbordjes. Maar liefst een 
kwart van de toen getoonde werken is door 
dit echtpaar aan het museum geschonken. 
Een lichtend voorbeeld, noemt achternicht 
Judith Lubbers het echtpaar De Bruijn.  
‘In alles wat ze deden, wilden zij delen.’



voor deze aankoop te mobiliseren. Er was hem zo veel 
aan gelegen dat het echtpaar De Bruijn-van der Leeuw 
dit kostbare schilderij zou kopen, dat hij het bestuur zelfs 
voorstelde een handje te helpen om het veilig te stellen 
voor het Rijksmuseum. Het onorthodoxe plan ging niet 
door, maar bleek ook niet nodig: ook zonder bijdrage 
van de Vereniging lukte de aankoop.

CHALÊT SOODMATTE

De Bruijn en zijn vrouw lieten anderen graag meedelen in 
hun collectie. Musea die schilderijen of werken op papier 
wilden lenen voor tentoonstellingen, konden rekenen  
op hun welwillendheid. Zo was De Bruijn een van de 
bruikleengevers op de spraakmakende Exhibition of Dutch 
Art 1450-1900 die in 1929 in de Royal Academy of Arts  
in Londen werd gehouden – saillant is dat daar diverse 
schilderijen hingen die hij in de jaren erna zou kopen.  
De Bruijn en zijn vrouw ontvingen regelmatig gasten uit 
de museale wereld in Chalêt Soodmatte, hun woning in 
het Zwitserse Spiez, en later in Muri bij Bern. In de nog 
altijd bewaarde gastenboeken zijn namen van museum-
directeuren en kenners als Cornelis Hofstede de Groot, 
Frits Lugt, Dirk Hannema en I.Q. van Regteren Altena te 
vinden. Uit een tekening van de Zwitserse kunstenaar 
Fritz Traffelet in een van die gastenboeken blijkt hoezeer 
het echtpaar letterlijk en figuurlijk met Rembrandt leefde. 
Hierop zijn De Bruijn en zijn vrouw te zien tijdens nachtelijk 
bezoek van figuren die zó lijken te zijn weggelopen uit 
Rembrandts schilderijen.

DETECTIVEVERHALEN

Nichtjes en neefjes waren altijd welkom bij De Bruijn en 
zijn vrouw, die tot hun verdriet geen kinderen hadden. 
Judith Lubbers, dochter van Hella Lubbers-de Bruijn, een 
van de nichtjes die daar vaak logeerden, heeft ‘oom Ies en 
tante Jo’ zelf nooit ontmoet, maar kent ze van verhalen 
van haar moeder. Het echtpaar hield van kunst én alpi-
nisme, en als het weer goed was, gingen ze wandelen in 
de bergen. Wanneer het regende kregen de kinderen 
‘Rembrandtlessen’, waarin De Bruijn over de verzameling 
vertelde. Soms waren dat echte detectiveverhalen, over 
de omzichtigheid waarmee hij te werk ging wanneer hij 
een bepaald schilderij of een prent op het spoor was, 
maar het konden ook verhalen zijn over de etstechniek 
van Rembrandt of over de Bijbelse geschiedenissen die 
op de etsen waren verbeeld. En als hij over de trots van 
de verzameling vertelde, het Zelfportret als de apostel 

Gastenboek echtpaar De Bruijn-van der Leeuw  
met tekening door Fritz Traffelet, 4 april 1933 

Zelfportret als de apostel Paulus
Rembrandt
1661. Olieverf op doek, 91 x 77 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Legaat van de heer en mevrouw De Bruijn-van der Leeuw,  
Muri, Zwitserland, 1961
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Paulus, aarzelde hij niet om het schilderij van de wand te 
halen zodat de kinderen het van dichtbij konden bekijken. 
Die vonden dat fantastisch en hingen aan zijn lippen. De 
moeder van Judith vertelde later dat zij door die kijkmid-
dagen de verhalen in de Bijbel heeft leren kennen en ook 
hoe zij als kind al geraakt werd door de contemplatieve 
blik van de oude Rembrandt als apostel.

GEEN SPORTAUTO’S

‘Mijn oudoom en zijn vrouw leefden ondanks hun rijk-
dom heel sober,’ zegt Judith Lubbers, ‘Het waren geen 
mensen voor sportauto’s of andere luxe, liever wilden zij 
hun rijkdom delen en teruggeven aan Nederland.’ Was 
dat niet slikken voor de familie, toen de waardevolle 
kunstverzameling in 1960 naar het Rijksmuseum ging? 
‘Geen moment. De familie wist van dat voornemen, en 
mijn vader, die jurist was, ging elk jaar wel een keer naar 
Zwitserland om te helpen met juridische zaken, zoals het 
opstellen van het testament. Ook later hielp hij met de 

praktische afwikkeling, maar er was op geen enkel moment 
het gevoel: jeetje, daar gaat het, nu zijn we het kwijt.’

De jongste generatie van de familie kent het verhaal 
over de kunstcollectie van de verre oudoom en -tante  
inmiddels ook. In juni 2019 was er een familiedag in het 
Rijksmuseum naar aanleiding van de tentoonstelling  
Alle Rembrandts, waar 150 verwanten van het echtpaar 
De Bruijn-van der Leeuw herinneringen met elkaar deel-
den. Toen een van de jongste aanwezigen hoorde van  
de schenking, ging zij onmiddellijk overal in het museum 
de tekstbordjes bij de schilderijen en werken op papier 
lezen, om steeds opgetogen terug te komen met de  
mededeling dat ze wéér iets uit de verzameling van de 
De Bruijns had gevonden.

DOORGEVEN

Naast de verhalen die in de familie rouleren, bewaren  
diverse verwanten ook tastbare herinneringen aan het 
echtpaar De Bruijn-van der Leeuw. De kunstwerken  
die geen lacunes in de verzameling van het Rijksmuseum 
vulden en de meubels, het serviesgoed en andere  
voorwerpen waarvoor het museum geen interesse had,  
werden in 1961 verdeeld onder achttien erfgenamen. 
Judith heeft nog altijd een ets van Rembrandt en enkele 
andere voorwerpen uit de nalatenschap die haar dier-
baar zijn. ‘Ik ben trots op de keuzes die mijn oudoom 
en -tante hebben gemaakt. Zij hebben laten zie hoe  
belangrijk het is iets voor anderen te betekenen. In alles 
wat ze deden, wilden zij delen – als het patjepeeërs 
waren geweest, had ik dat nooit zo gevoeld.’ Op haar 
beurt zal zij de voorwerpen en herinneringen ook  
doorgeven aan haar kinderen. ‘Het gaat om meer dan 
alleen mooie spullen, het is ook een manier van leven 
die je doorgeeft.’s
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Jonge vrouw in  
gefantaseerde kleding
Rembrandt
1633. Olieverf op paneel,  
65 x 48 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Geschonken door de  
Vereniging Rembrandt  
(dankzij een schenking  
van de heer en mevrouw 
De Bruijn-van der Leeuw ter 
gelegenheid van het 50-jarige 
bestaan van de Vereniging 
Rembrandt, voor plaatsing  
in het Rijksmuseum), 1933

Een verjaardagscadeau voor de Vereniging

In 1933, het jaar waarin de Vereniging Rembrandt haar 50ste verjaardag 
vierde, kon zij het Rijksmuseum in Amsterdam een bijzonder geschenk  
aanbieden: een portret van een jonge vrouw (‘Saskia’) door Rembrandt.  
De Vereniging had het schilderij voor dat doel gekregen van een echtpaar 
dat uit bescheidenheid anoniem wilde blijven. Dat dit de heer en mevrouw 
De Bruijn-van der Leeuw waren, werd pas na hun overlijden bekendgemaakt, 
toen het portret met de gehele collectie naar het museum kwam. Vanwege 
hun grote verdiensten voor het openbaar kunstbezit benoemde de 
Vereniging Rembrandt hen beiden in 1950 tot erelid.

Nanna, de jongste 
dochter van Judith 
Lubbers, met  
kleinzoon Louis



Verdieping

Overal 
welkom

Leden ontvangen 
uitnodigingen voor lezingen, 
ontvangsten en previews van 
tentoonstellingen en drie keer 

per jaar het Bulletin.

Een lidmaatschap van de Vereniging  
kan met u meegroeien. Zie over de  
verschillende lidmaatschappen en  

mogelijkheden voor schenken en nalaten  
www.verenigingrembrandt.nl

Maak uw vrienden en 
familieleden lid van de 
Vereniging Rembrandt. 

Samen van kunst genieten 
is dubbel zo leuk.

Rembrandtleden hebben 
vrije toegang tot de vaste 

collecties van ruim 120 musea 
in heel Nederland.

Rembrandtleden 
beleven meer

Lidmaatschap  
naar keuze
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NIEUWE AANWINST

Aan het begin van de 17de eeuw 
wint het tabaksgebruik snel aan 
populariteit in de Nederlanden. 
Daarmee groeit de behoefte aan 
dozen om de losse tabak in op te 
bergen. Globaal zijn twee verschil-
lende soorten te onderscheiden: 
een doos of pot om in huis neer te 
zetten en kleinere dozen om in een 
tas of aan een gordel mee te dragen. 
Tabaksdozen in zilver zijn een ty-
pisch Nederlands fenomeen, maar 
de pot van Hoogland is het enig 
bekende Alkmaarse voorbeeld.  
Het is een luxe-voorwerp, duidelijk 
gemaakt om mee te pronken. 

De ronde pot en het bollende deksel 
zijn versierd met bladvormige ge-
goten decoraties. Een tulpvorm 
dient als greepje bovenop. Hetzelfde 
type decoraties komt voor op 
Amsterdamse zilveren objecten  
uit de 18de eeuw.2 Wat Hooglands 
voorwerp echter uitzonderlijk 
maakt, is de matte afwerking van de 
buitenzijde van de pot. Dit levert 
een prachtig contrast op met het 
meer glanzende deksel. Een derge-
lijke matte afwerking moet ooit op 
vele objecten zijn toegepast, maar 
is door overmatig poetsen van de 
meeste daarvan verdwenen. 

Tabakspot
Willem Hoogland senior
1746 (jaarletter M). Zilver,  
H 12,5 cm, Ø 14,5 cm
Bijdrage: € 11.000, waarvan € 5.000  
uit het Themafonds Zilver
STEDELIJK MUSEUM ALKMAAR

Aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij haar Themafonds 
Zilver) en een particuliere kunstliefhebber
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Herkansing voor Alkmaar 

Begin jaren tachtig bood een 
Haarlemse juwelier-antiquair 
Stedelijk Museum Alkmaar  
een zilveren tabakspot aan.1  
De zeldzame tabakspot,  
gemaakt door de Alkmaarse  
smid Willem Hoogland senior 
(1709-1797), vormde onmiskenbaar 
een waardevolle toevoeging aan 
de collectie, maar werd helaas 
niet aangekocht. Onlangs  
bood een andere handelaar 
hem opnieuw aan. Dankzij de 
Vereniging Rembrandt kon  
het Alkmaarse museum hem  
ditmaal wél verwerven.

Noten

1 C.F. Hoflandt, ‘Van  
Ravenstein en het  
antieke zilver:  
“Specialisatie: daar zit 
je kracht in!”’, Kunst & 
Antiekrevue 8 (1982), 
april/mei, pp. 17-21. 

2 Vergelijk K.A. Citroen, 
F. van Erpers Royaards 
en J. Verbeek, Mees-
terwerken in zilver. 
Amsterdam zilver  
1520-1820, Lochem/
Amsterdam 1984, cat. 
nrs. 90, 106, 113 en 124.
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Typerend voor zilver is de sterke glans 
en reflectie van dit edelmetaal, een  
eigenschap die zilversmeden al eeuwen 
lang optimaal hebben benut. Zelfs bij 
voorwerpen waarop gegoten, gecise-
leerde of gegraveerde voorstellingen en 
ornamenten zijn aangebracht, werden 
de onbewerkte delen doorgaans volledig 
glad gelaten ter wille van de weerspie-
geling. Om het effect van hoogglans te 
bereiken, werd het oppervlak eerst met 
zilverzand of fijngemalen puimsteen  
geschuurd om grovere oneffenheden te 
verwijderen; vervolgens vond dan het 
proces van het polijsten plaats.

Bij de door Stedelijk Museum Alkmaar 
verworven zilveren tabakspot valt op dat 
de gepolijste delen niet glanzen, zoals 
gebruikelijk, maar een matte indruk 
maken. Een eerste veronderstelling zou 
kunnen zijn, dat dit het gevolg is van ruw 
en ondeskundig onderhoud. Dat ver-
moeden is niet zo vreemd, wanneer men 
bedenkt dat in oude krantenadver tenties 
voor de werving van een huisknecht of 
een ‘bekwame werkmeid’ niet zelden 
‘Zilver Schuren’ als een belangrijk on-
derdeel van het takenpakket wordt ge-
noemd. De vrees lijkt gerechtvaardigd, 
dat deze werkzaamheden niet zelden 
nadelige gevolgen hebben gehad voor 
de glans van het behandelde zilver.

Een nauwkeurige beschouwing van 
de Alkmaarse tabakspot maakt evenwel 
duidelijk dat het matte effect niet het 
gevolg is van ruwe krassen, maar dat  
er dicht opeen geplaatste horizontale 
lijntjes op zijn aangebracht. Bij een van 
de weinige andere zilveren voorwerpen 
met een dof oppervlak, een Haags 
dienblad uit 1749, is het vlakke midden-
veld gematteerd met concentrische  
cirkels. Een dergelijke met professionele 
hand uitgevoerde bewerking is ook  

nog enkele malen op zilveren bestek 
aangetroffen.

De reden hiervoor hangt samen met 
een door Le Francq van Berkhey be-
schreven traditie om na een overlijden 
het sterfhuis tijdelijk te ontdoen van 
‘cieraaden’ en licht reflecterende  
objecten. Zo werden spiegels bijvoor-
beeld omgedraaid of met een zwarte 
doek bedekt. Voorts memoreert deze 
auteur dat de naaste familieleden en 
vrienden na de begrafenis terugkeerden 
in de woning van de overledene om daar 
‘een sober Doodmaal’ te gebruiken, 
nadat eerst aan ‘den Mannen eene Pyp 
Tabak’ was geoffreerd. Bij dergelijke  
gelegenheden werd vaak een stevig 
glas gedronken. Voor wie het gebruik 
van glimmend zilver hierbij niet gepast 
vond, werd het ‘in de rouw geschuurd’. 
De jonge Aldert Schoorl van de Zaan- 
landse Zilvermederij heeft dit soort werk 
nog omstreeks 1890 uitgevoerd; na  
afloop van de rouwperiode moest hij 
het dof gemaakte zilver weer polijsten. 
Ook de Alkmaarse tabakspot en het 
Haagse dienblad zullen om die reden mat 
geschuurd zijn. Onbekend is, waarom 
zij nooit meer hun oorspronkelijke 
hoogglans hebben teruggekregens

Johan ter Molen is oud-directeur van Paleis Het 

Loo Nationaal Museum te Apeldoorn en was 

bestuurslid van de Vereniging Rembrandt in de 

periode 1986-2008

Een opvallend kenmerk van de zilveren tabakspot die Stedelijk Museum Alkmaar heeft 
verworven, is het matte oppervlak, dat met name aan de zijkant duidelijk zichtbaar 
is. Is dat een artistieke keuze, of is hier iets anders aan de hand? Wij vroegen het 
Johan ter Molen, specialist op het gebied van toegepaste kunst en in het bijzonder 
edelsmeedkunst.

Het hoe en waarom van een matte tabakspot

JOHAN TER MOLEN 

VOORNAME ELEGANTIE

Alkmaars zilver is zeldzaam en 
nauwelijks te vinden in openbare 
collecties. Stedelijk Museum 
Alkmaar beheert met enkele tien-
tallen voorwerpen verreweg de 
grootste verzameling. Hooglands 
tabakspot heeft inmiddels een 
plaats gekregen in de vaste  
presentatie. In de zaal Portret van 
Alkmaar vormt hij het stralend 
middelpunt in een vitrine gewijd 
aan de productie van 18de- en 
19de-eeuwse Alkmaarse zilver-
smeden. Omringd door een brood-
mand, kandelaars en een inktstel 
in een relatief sobere vormgeving 
valt de tabakspot op door zijn 
voorname elegantie. Zo voegt de 
nieuwe aanwinst een dimensie toe 
aan ons beeld van het Alkmaarse 
zilverbedrijfs 

Christi M. Klinkert

Conservator Stedelijk Museum Alkmaar



Van der Leck richtte zich bij dit expe-
rimentele werk puur en alleen op de 
ordening van geometrische vlakjes in 
primaire kleuren tegen een witte ach-
tergrond. Hieraan is goed te zien dat 
de kunstenaar zoekende was naar een 
nieuwe beeldtaal. Op de achterzijde 
van het doek is de signatuur en datering 
B vd L ’17 met door de 7 een 8 aange-
bracht. Het lijkt aannemelijk dat Van 
der Leck begonnen is met de compo- 
sitie in 1917 en deze in het jaar erop 
heeft afgemaakt. Te oordelen naar het 
verfoppervlak heeft hij de gekleurde 
geometrische beeldvlakjes in tweede 
instantie deels met witte verf overge-
schilderd. Door de hoeken van de  
gekleurde beeldvlakjes schuin af te 
snijden suggereerde hij een roterende 
beweging. Nader technisch onderzoek 
zal mogelijk meer licht doen schijnen 
op Van der Lecks werkwijze. 

Inhoudelijke  
meningsverschillen
Bart van der Leck (1876-1958), die in 
1904 aan de Amsterdamse Kunstnij-
ver heidsschool was afgestudeerd, be-
hoorde slechts korte tijd tot De Stijl. 
De leden van deze wereldberoemd  
geworden Nederlandse kunstbeweging 
streefden naar een radicale hervor-
ming van de kunst die de moderne tijd  
weerspiegelde. De vormgeving diende 
zo eenvoudig mogelijk te zijn en de  
kleuren minimaal. De Stijl was in 1917 

opgericht door onder anderen Theo 
van Doesburg (1883-1931) en Piet 
Mondriaan (1872-1944). Laatstgenoemde 
woonde van midden 1914 tot eind 1918 
in Laren, waar hij intensief contact 
kreeg met Van der Leck, nadat deze 
zich in 1916 ook had gevestigd in het 
kunstenaarsdorp. Beide kunstenaars 
beïnvloedden elkaar, zoekend naar en 
werkend aan een nieuwe – nog onge-
wisse – abstracte beeldtaal. Van der 
Lecks betrokkenheid bij De Stijl zou 
van korte duur zijn door inhoudelijke 
meningsverschillen met Mondriaan en 
Van Doesburg. Zij oordeelden dat de 
abstractie van Van der Leck niet ver 
genoeg ging.

Van der Lecks belangrijkste op-
drachtgever, Helene Kröller-Müller 
(1869-1939), vond juist dat zijn werk  
– doelend op de reeks waartoe het 
hier besproken doek behoort – te  
abstract aan het worden was. Daarom 
accepteerde zij Compositie 1917-1918 
niet en maakt het schilderij geen  
deel uit van de verzameling van het 
Kröller-Müller Museum in Otterlo. 
Van der Leck ging er na de afwijzing 
van zijn mecenas overigens snel toe 
over om weer herkenbare – zij het 
sterk gestileerde – voorstellingen te 
maken, waarmee zijn vaste toelage 
met Kröller-Müller verzekerd was. 
Kunstpedagoog H.P. Bremmer (1871-
1956), de belangrijkste adviseur van 
Helene Kröller-Müller, zou Van der 
Leck zijn hele leven blijven steunen  
en zijn werk verzamelen.

In de jaren 1917-1921 schilderde Bart van der Leck in lijn met de ontwerp-
principes van De Stijl-beweging enkele volledig abstracte composities, 
bedoeld als decoratieve patronen voor architecten. Compositie 1917-1918, 
dat Singer Laren kortgeleden kon verwerven mede dankzij grote steun 
van de Vereniging Rembrandt, is de vroegste uit die reeks. Het werk is 
vervaardigd op het moment dat De Stijl-beweging het licht zag en is nu 
teruggekeerd op de plek waar het ruim 100 jaar geleden geschilderd werd. 

Van der Lecks vroege abstractie
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Compositie 1917–1918 
Bart van der Leck
1917-18. Olieverf op doek, 40 x 32 cm
Bijdrage: € 250.000, waarvan  
€ 30.000 uit het Van Lith-Dumont 
Fonds en € 30.000 uit het Innorosa 
Fonds
SINGER LAREN

Aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij haar Van  
Lith-Dumont Fonds en haar Innorosa 
Fonds), de BankGiro Loterij en het 
Mondriaan Fonds 

NIEUWE AANWINST
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Van der Leck en 
Beekman
In 2003 verwierf Singer Laren met 
steun van de Vereniging Rembrandt  
al een schilderij van de aan De Stijl-
beweging gelieerde kunstenaar Chris 
Beekman (1887-1964). Drie figuren met 
handkar is geschilderd in 1917, het-
zelfde jaar waarin Van der Leck begon 
aan zijn abstracte compositie. Het 
werk van Beekman is een fraai voor-
beeld van de onderwerpkeuze van de 
politiek geëngageerde kunstenaar.  
Hij verbeeldde er de barre sociale om-
standigheden van de oorspronkelijke 
Gooise bevolking mee. In dergelijke 
schilderijen met hondenkarren en 
kruiwagens vereenvoudigde en ver-
vlakte Beekman de zichtbare werke-
lijkheid steeds verder. Hierbij liet hij 
zich inspireren door het werk dat Bart 
van der Leck enkele jaren eerder had 
vervaardigd. Beekman woonde destijds 
in Laren dichtbij Van der Leck en 

deelde zelfs een abonnement op een 
dagblad met hem. Van der Lecks schil-
derij Ploegen uit 1913, dat Singer Laren 
in 2016 verwierf, toont onmiskenbaar 
diens invloed op Beekmans werk. De 
vlakke, sjabloonachtige stilering van 
de figuren met scherpe contouren en 
het gebruik van ongemengde, veelal 
primaire kleuren in het werk uit 1913 
wijzen in zekere zin al vooruit naar de 
abstracte composities die Van der Leck 
vier jaar later zou gaan maken. 

NIEUWE MUSEUMVLEUGEL

De hier beschreven schilderijen met 
als kernstuk de abstracte compositie 
van Van der Leck, zullen vanaf eind 
2021 permanent getoond worden in  
de nog te bouwen nieuwe museum-
vleugel van Singer Laren. Deze  
uitbreiding wordt mogelijk gemaakt 
dankzij een grote schenking van Els 
Blokker, die bestaat uit haar verzame-
ling kunstwerken van Nederlandse 
modernisten en de financiële middelen 
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Drie figuren met handkar 
Chris Beekman
1917. Olieverf op doek,  
45,2 x 75,3 cm
SINGER LAREN

Aangekocht door de Stichting 
Vereniging Vrienden van 
Singer Laren met steun van de 
Vereniging Rembrandt in 2003



die de bouw van een nieuwe vleugel 
aan het bestaande Singercomplex  
mogelijk maken. In de nieuwe exposi-
tieruimte zal het caleidoscopische 
beeldverhaal van het Nederlandse mo-
dernisme permanent getoond worden 
aan de hand van de verzameling van 
Singer Laren. De prelude hierop is de 
vaste presentatie van het Nederlands 
impressionisme: de Haagse School,  
de Amsterdamse impressionisten en 
schilders uit Laren.

Singer Laren is de geëigende plek 
om deze bloeiperiode in de Neder- 
landse kunstgeschiedenis te tonen en 
te belichten omdat dit instituut letter-
lijk geworteld is in de kunstenaars- 
kolonie Laren-Blaricum, waar talrijke 
Nederlandse impressionisten en  
modernisten gewoond en gewerkt 
hebben. Vanuit de habitat van de  
kunstenaarskolonie zal worden uitge-
zoomd naar kunstenaars in binnen- en 
buitenland. Dankzij een consistent en 
doelmatig verzamelbeleid is museum 

Singer Laren in staat om dit verhaal op 
hoog niveau en in haar volle breedte 
te tonen. Alle relevante stromingen  
als impressionisme, pointillisme, lumi-
nisme, kubisme, expressionisme en  
realisme (uit het interbellum) zullen 
aan bod komen. Mede dankzij de ver-
werving van Van der Lecks Compositie 
1917-1918 kan Singer Laren daarnaast 
ook De Stijl-beweging over het voet-
licht brengens

Jan Rudolph de Lorm

Museumdirecteur Singer Laren
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Artist’s impression Singer Laren, 
Nardinc vleugel (2019), Bedaux de 
Brouwer Architecten (visualisatie 
3D Studio Prins)

Ploegen
Bart van der Leck
1913. Olieverf op doek, 
55 x 73 cm
SINGER LAREN

Aangekocht door de Stichting 
Vrienden van Singer Laren met steun 
van de BankGiro Loterij in 2015

Nieuwe aanwinst uitgelicht
Compositie 1917-1918 is van 3 september 
2019 tot en met 5 januari 2020 te zien in de 
tuinzaal van Singer Laren. 
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Een ongewone 
steunverlening

WEER TE ZIEN

Helene Kröller-Müller-kamer
Bijdrage: € 10.000 uit het BankGiro 
Loterij Aankoopfonds
NEDERLANDS TEGELMUSEUM, OTTERLO

De Helene Kröller-Müller-kamer is tot stand 
gekomen met steun van de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij haar BankGiro 
Loterij Aankoopfonds), het Helene Kröller-
Müller Fonds, Provincie Gelderland, Stichting 
Idee in Uitvoering en de Gemeente Ede

De door Helene gekoesterde verzameling tegels en  
tegeltableaus bedroeg uiteindelijk ruim 175 stukken toen 
deze in 1933 met de gehele kunstcollectie werd overge-
dragen aan de Nederlandse staat. In het Kröller-Müller 
Museum, dat zich vooral richt op de 19de-eeuwse en 
moderne kunst, kwamen de tegels echter zelden uit 
het depot. Tussen de impressionisten en de kubisten 
was dit collectieonderdeel immers een beetje een 
vreemde eend in de bijt. 

HELENE KRÖLLER-MÜLLER-KAMER

Het grote publiek kon voor het eerst kennismaken  
met deze deelverzameling door de tentoonstelling  
De vergeten tegelcollectie van Helene Kröller-Müller,  
die in de zomer van 2017 in het naburige Nederlands 
Tegelmuseum was te zien. De presentatie bleek een 
echte publiekstrekker, waarna het plan werd geboren de 
tegels uit het Kröller-Müller daar een vaste plaats te 
geven. En zo gebeurde het. Het Tegelmuseum richtte de 
Helene Kröller-Müller-kamer in, waarin de tegelcollectie 
van de naamgeefster een passend onderkomen kreeg.

Omdat een kleine verbouwing noodzakelijk was en 
het museum daar de middelen niet voor had, vroeg  
en kreeg het hulp van diverse partijen, waaronder  
het Helene Kröller-Müller Fonds en de Vereniging 
Rembrandt. De Vereniging draagt in principe nooit bij 
aan de inrichting van vaste presentaties en tentoon-
stellingen, maar maakte een uitzondering voor dit  
bijzondere project, omdat zij het belangrijk vindt dat 
wat verzameld is voor het gezamenlijk kunstbezit ook 
wordt getoond. Met haar steun aan dit breed gedragen 
initiatief helpt zij deze vergeten deelcollectie toegan-
kelijk te maken voor iedereens

Van Gogh, Monet, Picasso, Mondriaan – dat 
zijn de namen waar je het eerst aan denkt bij 
de collectie van Helene Kröller-Müller. Dat 
zij ook een hartstochtelijk verzamelaar van 
Delfts aardewerk en tegels was, is minder 
bekend. De nieuwe, permanente presentatie 
in het Nederlands Tegelmuseum in Otterlo 
brengt dit vergeten deel van haar verzame-
ling over het voetlicht. 

Helene Kröller-Müller (1869-1939) verzamelde al  
tegels voordat ze met haar beroemde kunstcollectie 
begon. Zij kocht veel Delfts blauw aardewerk uit de 
17de en 18de eeuw, waaronder tegels en tegeltableaus, 
waarmee zij haar woning decoreerde. Meestal deed  
zij dat op eigen gelegenheid, maar zij liet zich ook  
adviseren door H.P. Bremmer, die zelf eveneens een 
zwak voor Delfts aardewerk had. Zo kocht hij voor 
Helene op een Duitse veiling van oude kunstnijverheid 
zo’n 40 stuks buitenlands tinglazuuraardewerk en  
tegels, vooral Italiaanse majolica, maar ook voorbeel-
den van Ottomaanse keramiek, om de verzameling te 
verbreden. En hij speelde een grote rol bij de aankoop 
van tegels van Bart van der Leck.



WIM PIJBES

Burgerzin

Ruim 135 jaar geleden besloot een 
aantal particulieren tot de oprich-
ting van de Vereniging Rembrandt. 
Net als de uitspraak van Frits Lugt 
heeft de Vereniging in 2019 niets 
aan urgentie verloren. Zeker nu  
het er alle schijn van heeft dat 
Nederland aan de vooravond staat 
van opnieuw een tijdperk waarin 
filantropie de kunst te hulp schiet, 
vergelijkbaar met de oprichtings- 
jaren van onze vereniging.

Hoe ik daarbij kom? De histori-
sche paralellen zijn evident. Net als 
toen kent ons land een groot aantal 
particulieren dat bereid is hun ver-
mogen ten dienste van de samen-
leving in te zetten. De één doet 
dat in stilte, de ander met enig 
tromgeroffel. Schenkingen, legaten, 
fondsen op naam en particuliere 
giften nemen zo al jaren toe. En 
net als vroeger erkent de overheid 
dat de middelen uit de staatskas 
beperkt zijn. En juist waar de over-
heid aangeeft tekort te schieten, is 
het zaak om de handen ineen te 
slaan. Precies zoals de Vereniging 
Rembrandt destijds deed. We  
kunnen leren van die geschiedenis. 
Wie de oude trappen van het 
Rijksmuseum bestijgt, ziet in de 
glas-in-loodramen uit 1885 de 
namen van de particuliere stichters 
en schenkers die de verzamelingen 
van het museum bijeenbrachten. 
Om die reden had het Rijks-
museum evengoed Burgermuseum 
kunnen heten. Onze belangrijkste 
museumcollecties zijn ontstaan uit 
burgerzin, een woord uit vervlogen 
tijden. Het gaat hier om privaat  
initiatief voor het algemeen belang.

De wens van particulieren om 
hun bezit in te zetten voor de  
publieke zaak vraagt om samen-
werking met de overheid. En dat 

vraagt om een open houding. Een 
open houding van beide kanten. 
Daaraan ontbreekt het nogal eens: 
de 19de-eeuwse weldoener – ook 
al zo’n woord uit het verleden – 
Samuel Sarphati liep met zijn  
initiatieven regelmatig vast in de 
Amsterdamse bureaucratie. Net als 
de kinderloze Cornelis Pape, die 
ter nagedachtenis aan zijn even-
eens kinderloze broer Carel een 
vorstelijk bedrag schonk aan de 
stad Leiden voor de bouw van  
een nieuwe vleugel waarmee De 
Lakenhal in 1921 een museum van 
formaat werd. Tekenend is dat hij  
liet vastleggen dat de schenking  
alleen doorgang kon vinden op 
voorwaarde dat de gemeentelijke 
overheid zich er niet mee zou  
bemoeien. 

En in Rotterdam ontstond eerder 
dit jaar vanuit de gemeenteraad de 
behoefte aan een ‘afwegingskader 
filantropie’. Na een avond discussie 
en gedachtenwisseling met verte-
genwoordigers van de meer dan 
honderd (!) Rotterdamse fondsen 
werd, na een interventie van hoog-
leraar filantropische studies Theo 
Schuyt, het afstandelijk en bureau-
cratisch klinkende ‘afwegingskader’ 
vervangen door ‘convenant’. Een 
klein maar niettemin belangrijk 
verschil.

Waar burgers en overheden  
elkaar vinden, waar culturele  
instellingen, particulieren en de 
overheid elkaar begrijpen en  
vertrouwen, kan iets groots wor-
den verricht. Want het is zoals 
Eberhard van der Laan al zei: 
‘Alleen ga je sneller, samen kom  
je verder.’s

Wim Pijbes is directeur van Stichting 

Droom en Daad 

‘Waar particulieren het voorbeeld geven,  
volgt de regering. De regering is spiegel 
van het volk, niet omgekeerd.’ Deze rake 
typering is afkomstig van Frits Lugt, oud-
bestuurslid van uw vereniging. Hij deed 
deze uitspraak in de eerste helft van de  
vorige eeuw. Zijn woorden zijn actueler 
dan ooit. Van een voortdurend matigende 
overheid kan nu eenmaal niet worden  
verwacht dat de kunsten ruim bedeeld 
worden. Dat was vroeger niet anders dan 
tegenwoordig.

Eerbetoon aan kunst
Gesina ter Borch
ca. 1652. Aquarel, 313 mm x 204 mm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM 

Aankoop gesteund door de Vereniging Rembrandt in 1887
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Edam

NIEUWE AANWINST

Edam in olieverf
Wie mocht denken dat een museum per se iets 
statisch is, heeft het mis. Het Edams Museum 
kon in het najaar van 2017 maar beter een actie-
centrum genoemd worden: zoveel activiteit, 
beweging en dynamiek. In een periode van 
vier weken slaagde het museum er niet alleen 
in enkele landelijke organisaties te overtuigen 
van het belang van een gewenste aankoop, 
maar ook Edam en omgeving warm te maken 
voor twee gezichten op de stad.

Halsbanttoren en Oosterpoort, Edam /
Purmer- en Monnickendammerpoort, Edam
Isaac Ouwater
ca. 1785-90. Olieverf op paneel, 33,8 x 43 cm
Bijdrage: € 19.289 uit het BankGiro Loterij 
Aankoopfonds 
EDAMS MUSEUM

Aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt 
(mede dankzij haar BankGiro Loterij Aankoopfonds),  
het VSBfonds, de Gravin van Bylandt Stichting, het 
Rabobank Coöperatiefonds, de Vrienden van het Edams 
Museum, de gemeente Edam-Volendam, de Vereniging 
Oud Edam, het Nutsdepartement Edam, Boon Edam,  
de Ondernemersvereniging Edam, het Tandheelkundig 
Centrum Volendam, acht particulieren en een enkele  
instelling in Edam die anoniem wenst te blijven
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Hoe het begon

Op 17 oktober 2017 werd het Edams Museum telefo-
nisch getipt door Laurens Schoemaker, conservator 
historische topografie van het RKD in Den Haag, dat 
op 8 december bij veilinghuis Christie’s in Londen 
twee schilderijen zouden worden aangeboden die 
beide op Edam betrekking hadden. Deze bij elkaar 
horende paneeltjes zijn ondanks de bescheiden afme-
tingen van groot belang voor Edam en het Edams 
Museum. Ze representeren respectievelijk de Halsbant-
toren en Oosterpoort, en de Purmer- en Monnicken-
dammerpoort in het laat 18de-eeuwse Edam. Van 
geen van deze poorten is ook maar iets over. Van de 
Oosterpoort is in het plaveisel van de weg enkel het 
grondpatroon gemarkeerd met gele steen.

VERRASSEND REALISME

De maker, Isaac Ouwater (1748-1793), was een specialist 
op het gebied van stadsgezichten. Zijn werk onder-
scheidt zich door een verrassend realisme en minutieus 
weergegeven architectuur. Ouwater zocht zijn motieven 
vooral in Amsterdam – waar hij woonde en werkte – 
maar deed ook tal van andere grote en kleinere steden 
aan om tekeningen voor zijn schilderijen te maken, 
waaronder Edam.

De twee gezichten op Edam zijn lange tijd ‘verstopt’ 
geweest in een collectie van een Engelse, aristocrati-
sche familie in Styvechale Hall in Warwickshire. Hoe 
en wanneer ze daar gekomen zijn, zal wel altijd een 
raadsel blijven. Vaststaat dat ze daar in alle rust heb-
ben gehangen, wat hun voortreffelijke staat verklaart. 
Ze hoefden eigenlijk alleen te worden schoongemaakt.
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De stadsgezichten zijn hoogst informatief en topo-
grafisch zeer de moeite waard voor wie ook maar 
enigszins geïnteresseerd is in het historische Edam. 
Daarnaast zijn het schilderkunstige hoogstandjes, 
waarvan de helderheid, levendigheid en accuratesse 
onmiddellijk in het oog springen. Zo ook de fraaie 
lichtval en de volledige beheersing van de techniek. 
Maar het gaat om meer dan alleen historische docu-
menten of journalistieke verslaggeving, en ook om 
meer dan alleen vertoon van virtuositeit. De schilde-
rijtjes vormen een vertrekpunt voor mijmeringen over 
het 18de-eeuwse Edam en hebben het in zich deel uit 
te maken van het lokale collectieve bewustzijn en 
aldus verankerd te raken in de Edamse samenleving.

LOKAAL DRAAGVLAK

Het belang van de twee stadsgezichten stond vast. 
Vervolgens was er maar één motto: deze Ouwaters 
horen in het Edams Museum. Duidelijk was dat de 

getaxeerde waarde het beschikbare budget te boven 
zou gaan en dat er fondsen moesten worden geworven. 
Wat volgde, was een korte maar hevige periode – er 
waren effectief maar vier weken beschikbaar – van 
continue, intensieve actie. 

Gezocht werd naar een zo breed mogelijk draag-
vlak binnen de Edamse samenleving: particulieren, 
instellingen en bedrijven. Waren deze inspanningen 
al succesvol, ook de grote, landelijke, fondsen stelden 
zich zeer positief op, overtuigd als ze waren van het 
belang voor Edam en daarbuiten. De Vereniging 
Rembrandt heeft daarin een centrale en meer dan  
genereuze rol gespeeld. Het geeft buitengewoon veel 
voldoening als ook op nationaal niveau erkenning 
blijkt. Dat levert nieuw elan en nieuwe impulsen op.

De fondsenwerving was in alle opzichten een team-
prestatie. Om onze kansen bij de veiling niet in gevaar 
te brengen, hebben we ons in Londen laten vertegen-
woordigen door een oud-bestuurslid van het Edams 

Het Princenhof en het zuiderportaal  
van de Grote Kerk
Isaac Ouwater
1788. Olieverf op doek, 38,7 x 45,7 cm
EDAMS MUSEUM 

Een feestelijke bonus

In de slipstream van de twee Ouwater-
paneeltjes heeft het Edams Museum  
nog een derde Ouwater verworven:  
Het Princen hof en het zuiderportaal van  
de Grote Kerk. 

Het bestaan van dit schilderij op doek  
was bekend, maar de verblijfplaats niet.  
Bij nader onderzoek bleek het zich in  
een Londense galerie te bevinden. Het is 
ons geschonken door de Vereniging Oud  
Edam, en onlangs gerestaureerd.  
Hadden we eerst geen enkele Ouwater,  
nu hebben we er drie.



Museum met ruime ervaring in het veilingwezen. 
Spannend bleef het tot het laatst. Ten slotte zijn de 
beide Ouwaters voor het Edams Museum veiliggesteld. 

TEKENINGEN

Intussen zijn het beeldbepalende schilderijen gewor-
den, highlights binnen onze collectie. Ze zien er – na 
te zijn schoongemaakt en van een nieuwe vernislaag 
en nieuwe, maar stijlgetrouwe lijsten te zijn voorzien 
– zeldzaam fris en fonkelend uit, alsof ze pas uit het 
atelier van de kunstenaar vandaan komen. Is de te-
rugkeer van de Ouwaters al uitzonderlijk genoeg, op 
dit moment doet zich daarnaast nóg een bijzondere 
omstandigheid voor. Er zijn twee zorgvuldig uitge-
voerde tekeningen van Ouwater bekend met dezelfde 
voorstelling, die tijdelijk in bruikleen zijn afgestaan 
door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 
Amersfoort. Schilderijen en tekeningen hangen nu 
naast elkaar. Ze komen nauwkeurig overeen, op een 
paar intrigerende verschillen na, waarvan het de 
moeite waard is ze op te sporens 

Hayo Riemersma

Conservator Edams Museum

53  VERENIGING REMBRANDT  ZOMER  2019

Bram Vermeulen (70 jaar)
Gepensioneerd, voorheen werkzaam bij de Tilburgse 
Kunstuitleen, Rembrandtlid sinds 2014

Wat is het eerste kunstwerk dat u  
zich herinnert?
‘In de tweede klas van de lagere school 
kreeg ik les van een frater die geweldig 
goed kon tekenen. Dat vonden wij  
fantastisch. Hij liet ons ook vaak repro-
ducties van kunstwerken zien, onder  
andere van Rembrandt.’

Hebt u ooit kunst gekocht?
‘Mijn vrouw en ik verzamelen moderne grafiek. We hebben 
veel gekocht en ook werk geruild, maar op dit moment zijn  
we een beetje aan het ontzamelen. Verder heb ik prenten naar 
Adriaan Brouwer en naar Caravaggio op mijn werkkamer hangen.’

Hebt u een favoriet museum?
‘Het Mauritshuis vind ik een prettig museum: kleinschalig en 
met een mooie collectie. Andere musea waar ik van houd zijn 
het Kröller-Müller en het Frans Hals Museum, waar ik altijd 
graag even langs de groepsportretten van Frans Hals loop. 
Fenomenaal hoe Hals diepte en details kon aanbrengen in de 
zwarte kleding van zijn figuren. Maar ik ga ook regelmatig naar 
Museum De Pont in Tilburg, bij mij om de hoek, dus eigenlijk 
ben ik een alleseter. Vanwege die veelzijdige oriëntatie op het 
gebied van de beeldende kunst ben ik ook lid geworden van 
de Vereniging Rembrandt.’

Kunt u een werk in een Nederlands museum noemen dat u 
nooit meer zou willen missen? 
‘Het puttertje van Carel Fabritius in het Mauritshuis. Dat vind  
ik een fascinerend schilderij, vanwege de trefzekerheid en de 
eenvoud. Heel knap dat de kunstenaar met zo weinig middelen 
zoveel kan oproepen.’

Welke tentoonstelling heeft ooit indruk gemaakt? 
‘Er staat mij niets specifieks voor ogen, als ik naar musea ga  
bezoek ik meestal de vaste collectie. Maar ik ga ook naar ten-
toonstellingen, zoals over de navolgers van Caravaggio in het 
Centraal Museum en laatst nog naar La Biomista in Genk, een 
openluchttentoonstelling met installaties van Koen van 
Mechelen in een heel bijzonder gebied.’ 

Welk werk bij u thuis zou u bij een brand als eerste redden?
‘Mijn vrouw Tine van de Weyer is beeldhouwer, dus dat zal iets 
van haar moeten zijn. Maar ik denk dat het wel even tijd zal 
kosten voor we eruit zijn welk werk we dan mee zullen nemen – ik 
vrees dat alles is afgefikt voordat we een keuze hebben gemaakt!’

KUNSTVRAGEN

Retour Edam
De nieuwe aanwinsten  
zijn opgenomen in de vaste 
presentatie van het Edams 
Museum, maar de tekenin-
gen gaan over enkele  
maanden terug naar de 
bruikleengever. Wie de ge-
schilderde stadsgezichten 
van Ouwater in samenhang 
met de getekende wil zien, 
heeft de kans tot en met  
27 oktober, de sluitingsda-
tum van de tentoonstelling 
Retour Edam.
 

Halsbanttoren en Oosterpoort, 
Edam /
Purmer- en Monniken dam mer-
poort, Edam
Isaac Ouwater 
1785-90. Grafiet, penseel in  
grijs, 225 x 311 mm
RIJKSDIENST VOOR HET 

CULTUREEL ERFGOED, 

AMERSFOORT
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KLEURPLAAT

De kleurplaat van het portret van Abraham van  
Hoey door Hyacinthe Rigaud in het vorige Bulletin 
bleek jong en oud te hebben geïnspireerd. Van de 
inzendingen door jonge kleurders viel vooral de 
eigenzinnige interpretatie van de zevenjarige Hannah 
op. Zij knipte Van Hoey uit, en maakte van zijn 
wapenschild een embleem dat aan de Amerikaanse 
vlag doet denken. En de negenjarige Jana, die Van 
Hoey een stoel en een kroonluchter gaf, krijgt een 
eervolle vermelding. Dank aan alle inzenders! 

Rigaud 
zet aan tot 
kleuren

Hannah (7)

Jana (9) Florian (5)Cas (6)
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De Vereniging kort

NIEUWS VAN DE VERENIGING

Stralende ledendag  
in Leiden
Een volle Leidse Schouwburg toonde de 
enorme betrokkenheid van onze leden bij  
hun Vereniging tijdens de Algemene Leden-
vergadering op 29 juni. Aansluitend waren  
we als een van de eersten welkom in het 
recent heropende Museum De Lakenhal. 

Het jaarverslag over 2018, inclusief de financiële 
verantwoording, en de begroting voor 2019 zijn 
goedgekeurd. Meta Knol, directeur van Museum 
De Lakenhal, is als nieuw bestuurslid verwelkomd. 
Als nieuwe leden van de raad van adviseurs  
zijn Laura Van Broekhoven en Louis van Tilborgh  
benoemd. Voor het volledige overzicht van  
de samenstelling van ons bestuur en raad van  
adviseurs, zie p. 58.

RESULTATEN 2018

Het jaar 2018 heeft in het teken gestaan van het 
135-jarig bestaan van de Vereniging met als 
hoogtepunt de tentoonstelling Als kunst je lief is. 
Het was een succesvol jaar waarin ons ledenaantal 
toenam met 3,6% naar 15.562 leden en het aantal 
jonge leden bijna verdubbelde. 24 musea zijn 
onder steund bij de verwerving van 18 nieuwe 
aanwinsten, 5 onderzoeksbeurzen en 2 restauratie-
beurzen. Samen zorgen we ervoor dat onze col-
lecties relevant en levend blijven zodat iedereen 
voor altijd kan genieten van inspirerende kunst 
in musea.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

De Algemene Ledenvergadering heeft ingestemd 
met een statutenwijziging voor aanpassing van 
het huidige bestuursmodel van de Vereniging 
(zie kader). Deze aanpassing was nodig om te 
kunnen beantwoorden aan de eisen van deze 
tijd, waarin transparantie hoog in het vaandel 
staat. De statutenwijziging wordt na de zomer 
notarieel vastgelegd. 

MUSEUM DE LAKENHAL

De ontvangst in Museum De Lakenhal na afloop 
van de Algemene Ledenvergadering trok meer 
dan 600 leden die genoten van een weerzien 
met de Leidse collectie en de kennismaking met 
nieuwe aanwinsten zoals enkele werken door Jan 
Wolkers die in 2018 met steun van de Vereniging 
Rembrandt zijn verworven. De Rembrandt route, 
die Museum De Lakenhal speciaal voor deze  
gelegenheid had gemaakt, leidde de bezoekers 
door de nieuwe vaste presentatie.

Drie vragen over de statutenwijziging
Wat verandert er?
De belangrijkste wijziging is 
dat de Vereniging overstapt 
van een bestuursmodel met 
een bestuur en een directeur 
naar een zogenaamd monis-
tisch bestuursmodel. Hierbij  
is sprake van één bestuurs-
orgaan, bestaande uit zowel 
uitvoerende als niet-uitvoe-
rende bestuurders met een 
duidelijke taakverdeling. 
 Niet-uitvoerende bestuurders 
(het huidig bestuur) blijven 
verantwoordelijk voor het 
verlenen van steun aan musea, 
de kernactiviteit van de 
Vereniging Rembrandt, en 
worden verantwoordelijk voor 
het toezicht op het besturen 

van de organisatie door de 
uitvoerend bestuurder (de 
huidige directeur). Alle huidige 
bestuursleden zijn met de  
statutenwijziging benoemd 
tot niet-uitvoerende bestuur-
ders en de huidige directeur  
is benoemd tot uitvoerend  
bestuurslid. Gezamenlijk is 
het bestuur  verantwoordelijk 
voor de gang van zaken en 
legt het verantwoording af 
aan het hoogste orgaan van 
de Vereniging, de Algemene 
Ledenvergadering. 

Waarom was dat nodig?
Niet alleen de huidige 
 governance-regels nopen tot 
aanpassing van het bestuurs-

model, maar ook het feit dat 
de Vereniging in de praktijk al 
langer op deze wijze opereert. 
Met de voorgestelde statuten-
wijziging wordt deze praktijk 
nu ook vastgelegd. 

Wat betekent dat voor de 
leden en de musea?
In de praktijk verandert er 
niet zo veel. De kennis en 
 expertise binnen het bestuur 
blijven geborgd vanwege het 
feit dat uitsluitend de niet-
uitvoerende bestuursleden 
blijven beslissen over de 
steun aanvragen. Ook de  
raad van adviseurs blijft als 
adviesorgaan van het bestuur 
bestaan.
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Nalatenschap voor de Vereniging
In september 2018 overleed de heer 
mr. C.C. Mout te Amsterdam. De heer 
Mout, bij leven Rembrandtlid, had de 
Vereniging tien jaar geleden al bedacht  
in zijn testament.

Met de nalatenschap is conform de wens 
van de erflater een Fonds op Naam bij de 
Vereniging Rembrandt opgericht: het Fonds 
Mout-Bouwman, met als doelstelling het 
 verzamelen van Nederlandse schilderkunst  
en werken op papier uit de eerste helft van  
de 20ste eeuw.
Daarnaast legateerde de heer Mout een keuze 
uit zijn kunstwerken die hij en zijn echtgenote 
samen hebben verzameld aan de Vereniging 

Rembrandt. Voor de werken met museale 
waarde vond de Vereniging een passende 
 bestemming. Zeventien werken – schilderijen, 
grafiek, zilver en een sculptuur – van kunste-
naars als Kees Verwey, Willem Bastiaan 
Tholen en Geer van Velde, werden zo via de 
Vereniging Rembrandt verdeeld onder zeven 
musea. Een van deze musea was het Noord-
brabants Museum, dat werd verrijkt met vier 
werken van Jan Sluyters. 
De erfenis van de heer Mout is in grote  
dankbaarheid ontvangen. Het Nederlands 
openbaar kunstbezit is verrijkt met bijzondere 
kunstwerken en zal in de toekomst verder 
verrijkt worden via het Fonds Mout-Bouwman. 

NIEUWS VAN DE VERENIGING

Nieuwe 
 onderzoeksbeurzen
In juni heeft de Vereniging Rembrandt  
vier onderzoeksbeurzen toegekend. 

Stedelijk Museum Alkmaar kreeg een beurs uit 
het Ekkart Fonds (met dank aan een schenking 
van de Stichting Dames Spoorenberg) voor 
een onderzoek naar het verhaal van Reinaert 
de Vos verbeeld door Allart van Everdingen  
in tekeningen en prenten. Het Amsterdam 
Museum en het Rijksmuseum ontvingen beide 
een beurs uit het Van der Klaauw Fonds voor 
onderzoek naar de conditie van een deel van 
hun tekeningencollectie en de Claudine de 
With Beurs van 2019 ging naar promovenda 
Annemarie Kok voor haar studie over partici-
patiekunst in Europa in de jaren zestig van  
de 20ste eeuw.

Alle kleine beetjes…
Wie regelmatig naar een museum gaat met de 
Rembrandtkaart, spaart elk jaar een behoorlijk 
bedrag uit. Dat bedacht mevrouw Van Eck  
uit Zeist – lid sinds 2004 – zich enkele jaren 
geleden ook. Ze besloot al haar museum-
bezoekjes te noteren, met daarbij het bedrag 
dat ze zónder Rembrandtkaart zou hebben 
moeten betalen. Deze bedragen spaart ze op 
en doneert ze om de zoveel tijd. Zo bouwt zij 
een aardig spaarpotje op: vorig jaar ontvingen 
wij € 175 extra van mevrouw Van Eck en het 
jaar daarvoor € 100. Wie volgt?

De Vereniging kort

Promovenda 
Annemarie Kok 
aan het werk in 
het archief en 
de bibliotheek 
van het Ludwig 
Forum in Aken.
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GESTEUNDE AANKOOP

Unending Lightning
Vanaf 7 september is in de Eusebiuskerk in Arnhem de video-
installatie Unending Lightning van de Spaanse kunstenares 
Cristina Lucas te zien. Museum Arnhem kocht dit werk in 2018 
met steun van de Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar 
Titus Fonds. 

Door de eeuwen heen hebben beeldend kunstenaars in ver-
schillende media strijdgewoel en oorlogsgeweld vastgelegd. 
Unending Lightning zou je kunnen beschouwen als een moderne 
variant daarvan. Dit werk geeft een chronologisch overzicht van 
de gevolgen van luchtaanvallen wereldwijd.

Uitgangspunt is ‘de ontdekking’ van de mogelijkheid het vlieg-
tuig te gebruiken als middel om de tegenstander in een oorlog te 
bombarderen. Na de eerste vlucht van de Wright Brothers in 
1903, duurde het nog acht jaar voordat het vliegtuig voor dit doel 
werd ingezet. De video-installatie van Cristina Lucas bestaat uit 
drie synchroon lopende videoprojecties die ruim vijf en een half 
uur duren. Ze beginnen bij de eerste luchtbombardementen uit 
1912 en eindigen bij de meest recente uit 2018. Omdat Lucas in  
de toekomst nieuwe luchtaanvallen zal toevoegen, blijft het werk 
actueel en confronterend.

In de Eusebiuskerk wordt het werk getoond in combinatie met 
de fototentoonstelling De Mix ‘Stilte’ van de Arnhemse fotografe 
Suzanne Valkenburg, waarin ze foto’s van Pieter de Booys uit 
1944 naar nu vertaalt. De aanleiding voor deze dubbelexpositie is 
de herdenking van de Slag om Arnhem, die in september 75 jaar 
geleden was. De keuze voor de Eusebiuskerk heeft te maken met 
de locatie naast de John Frostbrug - hét symbool van de Slag om 
Arnhem en de wederopbouw. De exposities, die in samenwerking 
met Museum Arnhem zijn georganiseerd, zijn tot en met 27 okto-
ber te bezichtigen.

IN DE SCHIJNWERPERS

Sinds 1883 heeft de Vereniging Rembrandt de aankoop van 
duizenden kunstwerken gesteund. Deze maken zo veel mogelijk 
deel uit van de vaste presentaties van musea, maar schitteren ook 
vaak in tentoonstellingen. In elk Bulletin lichten we er één uit.

Veel belangstelling voor Bank-
Giro Loterij Restauratiefonds
Na één jaar kan worden vast-
gesteld dat het BankGiro 
Loterij Restauratiefonds van 
de Vereniging Rembrandt in 
een grote behoefte voorziet.

Meer dan 25 musea door heel 
Neder land hebben informatie 
ingewonnen of een aanvraag-
formulier opgevraagd. De res-
tauratie van het schuttersstuk 
van Stedelijk Museum Alkmaar 
is bijna voltooid en binnenkort 
gaan enkele nieuwe projecten 
van start, waaronder de restau-
ratie van een 18de-eeuwse klok 

voor Kasteel Duivenvoorde  
en twee schilderijen door  
de 19de-eeuwse schilder 
Alexander Wüst voor het 
Dordrechts Museum.
Er is inmiddels ook een restau-
ratie afgerond: de wieg van 
Cornelis van der Wilk. Wie aan-
wezig was bij de ontvangst na 
de Algemene Leden vergadering 
in juni of Museum De Lakenhal 
recent op een ander moment 
heeft bezocht, heeft de wieg  
in zijn oude luister kunnen zien 
in de vernieuwde opstelling. 

Rembrandt Art Talks
Wat kunnen jongeren leren van de jonge Rembrandt? Zijn de 
carrière- en levensvragen waar hij in de 17de eeuw voor stond 
vergelijkbaar met die van nu? Deze en andere vragen staan 
 centraal tijdens de vierde editie van Jonge Rembrandt Art Talks 
op 16 november.

De Vereniging nodigt haar 
leden tussen 18 en 35 jaar op 
zaterdag 16 november uit voor 
Jonge Rembrandt Art Talks in 
Leiden. Dit keer bezoeken wij 
Museum De Lakenhal, waar we 
de topstukken uit de collectie 
gaan bekijken en een bezoek 

brengen aan de tentoonstelling 
Jonge Rembrandt – Rising Star, 
die dan net twee weken open 
is. Interessant voor uw (klein)
kinderen? Attendeer hen  
op deze speciale jongeren-
ontvangst! 

Unending Lightning
Christina Lucas
2015-    . Driekanaals video-installatie 
(duur: 5.35 uur)
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Compositie 1917–1918  (detail)
Bart van der Leck
1917-18. Olieverf op doek, 40 x 32 cm
SINGER LAREN

Beschermvrouwe  
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses 
Beatrix der Nederlanden

Erelid: de heer mr. J.M. Boll, 2009

De Vereniging Rembrandt steunt al  
sinds 1883 Nederlandse musea bij het 
aankopen van kunst. Zij ontstond in een 
tijd dat veel particulier kunstbezit werd 
verkocht naar het buiten land. Maar ook  
nu speelt de Vereniging een onmisbare  
rol bij het verwerven van kunstwerken  
die een belangrijke aanwinst zijn voor de 
openbare verzamelingen in Nederland. 

Dankzij de betrokkenheid en vrijgevigheid 
van haar 16.000 leden en in goede 
samenwerking met de musea vergroot de 
Vereniging de publieke belangstelling  
voor het openbaar kunstbezit en maakt zij 
aankopen mede mogelijk. Als particuliere 
organisatie is de Vereniging Rembrandt 
overkoepelend, onafhankelijk en bevlogen, 
en handelt zij vanuit haar expertise.

DE VERENIGING REMBRANDT



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. 
Sommige musea zijn tijdelijk gesloten in verband met een renovatie of hebben afwijkende 
openingstijden of voorwaarden. Raadpleeg daarom voorafgaand aan uw bezoek altijd de website  
van de betreffende instelling voor de actuele gegevens.

VRIJE TOEGANG TOT DE VASTE COLLECTIES VAN ONDERSTEUNDE MUSEA 

p AlkmAAr
Stedelijk Museum Alkmaar

p Amerongen
Kasteel Amerongen 

p Amersfoort
Museum Flehite 

p Ammerzoden
Kasteel Ammersoyen 

p Amstelveen
Cobra Museum

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

p Apeldoorn
Paleis Het Loo 

p AppingedAm
Museum Stad Appingedam 

p Arnhem 
Gelders Archief
Museum Arnhem 

p Assen
Drents Museum 

p Asten
Klok & Peel Museum Asten

p BArneveld
Veluws Museum Nairac 

p Berg en dAl
Afrika Museum 

p Bergen op zoom
Het Markiezenhof 

p Beverwijk
Museum Kennemerland 

p BredA
Stedelijk Museum Breda

p Brielle
Historisch Museum Den Briel 

p CulemBorg
Elisabeth Weeshuis Museum

p delft
Museum Prinsenhof Delft 

p deventer
Deventer Verhaal
Speelgoedmuseum 

p dordreCht
Dordrechts Museum 
Huis Van Gijn 

p eindhoven
Van Abbemuseum 

p edAm
Edams Museum 

p enkhuizen
Zuiderzeemuseum 

p ensChede
Rijksmuseum Twenthe 

p frAneker
 Museum Martena 

p gorinChem
Gorcums Museum 

p goudA
Museum Gouda 

p ’s-grAvenhAge 
De Mesdag Collectie
Gemeentemuseum Den 
  Haag
Haags Historisch Museum 
Koninklijke Bibliotheek 
Mauritshuis 
Museum Beelden aan Zee 
Museum Meermanno
Museum Bredius 

p groningen
Groninger Museum 

p hAArlem
Frans Hals Museum 
Museum Haarlem 
Teylers Museum 

p hAArzuilens
Kasteel de Haar  

p hArlingen
Gemeentemuseum 
  Het Hannemahuis 

p hAttem
Voerman Museum 

p’s-heerenBerg 
Kasteel Huis Bergh

p heerenveen
Museum Belvédère

p heino/wijhe
Museum De Fundatie/
  Kasteel Het Nijenhuis
p helmond
Museum Helmond

p ’s-hertogenBosCh
Het Noordbrabants 
  Museum

Design Museum Den Bosch

p heusden A/d mAAs
Het Gouverneurshuis 

p hilversum
Museum Hilversum

p hoorn
Westfries Museum 

p kAtwijk
Katwijks Museum 

p lAren
Singer Laren

p leek
Museum Nienoord 

p leens
Landgoed Verhildersum

p leerdAm
Nationaal Glasmuseum 

p leeuwArden
Fries Museum 
Keramiekmuseum 
  Princessehof 

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

p loosdreCht
Kasteel-Museum Sypesteyn 

p mAAstriCht
Bonnefantenmuseum 

p mArken
Marker Museum 

p middelBurg
Zeeuws Museum 

p nAArden
Nederlands 
  Vestingmuseum 

p nijmegen
Museum Het Valkhof 

p otterlo
Kröller-Müller Museum
Nederlands Tegelmuseum 

p oud-zuilen
Slot Zuylen 

p purmerend
Purmerends Museum 

p ridderkerk
Huys ten Donck (alleen de 
  tuinen) 

p roermond 
Cuypershuis

p rotterdAm
 Het Nieuwe Instituut

Kunsthal Rotterdam 
Maritiem Museum 
  Rotterdam 
Museum Boijmans Van 
  Beuningen 
Museum Rotterdam
Wereldmuseum Rotterdam 

p rozendAAl
Kasteel Rosendael

p de rijp
Museum In ‘t Houten Huis 

p rijswijk (zh)
Museum Rijswijk

p sChiedAm
Stedelijk Museum

p sChoonhoven
Nederlands Zilvermuseum 

p sluis
Museum Het Belfort

p sneek
Fries Scheepvaart Museum 

p soest
Nationaal Militair Museum

p tiel
Flipje en Streekmuseum Tiel 

p tilBurg
TextielMuseum 

p uden
Museum Krona

p uithuizen
Menkemaborg

p utreCht
Centraal Museum  
Museum Catharijneconvent 
Museum Speelklok 

p vAAssen
Kasteel Cannenburch 

p vlissingen
Zeeuws maritiem muZEEum 

p voorBurg
Museum Swaensteyn 

p voorsChoten
Kasteel Duivenvoorde 

p weesp
Museum Weesp

p woerden
Stadsmuseum Woerden

p zAAndAm
Zaans Museum
Museum van het 
  Nederlandse Uurwerk 

p zAltBommel
Stadskasteel Zaltbommel 

p zierikzee
Stadhuismuseum 

p zutphen
 Musea Zutphen (Museum 
Henriëtte Polak en Stedelijk 
Museum) 

p zwolle
Museum de Fundatie

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

p Alphen AAn den rijn
Archeon  

p AmsterdAm
Huis Marseille 
  (50% korting op entree)  

p Amstelveen
Museum Jan van der Togt 

p Bergen
Museum Kranenburgh  

p ’s-grAvenhAge 
Museum de Gevangenpoort

p kAmpen
Stedelijk Museum Kampen 

p rotterdAm
Chabot Museum 
Nederlands Fotomuseum 

p tilBurg
Museum De Pont 

Rembrandt van Rijn, Liggende leeuw (ca. 1660).  
Aanwinst in 1895 voor Rijksmuseum, Amsterdam.
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mee als 
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