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De Collectie
Nederland in 
een diverse
samenleving

Met zorg
verdeeld:
schenken
in natura

Raadsels  
rond een 
noppenglas





Een bijzondere  
gelegenheid om trots te  
zijn op wat wij allemaal 
hebben mogen bijdragen aan 
het nationaal kunstbezit 
Bezoeker Als kunst je lief is
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TENTOONSTELLING
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www.alskunstjeliefis.nl 

Een goed 
 bezochte preview

Ongeveer 300 Rembrandtleden 
 grepen de kans om Als kunst je lief 
is nog vóór de officiële opening  
te gaan bezichtigen. Deze voor
bezichtiging op 27 september werd 
zeer gewaardeerd, zo bleek uit 
mondelinge reacties en emails  
die wij ontvingen.

Bezoe kers aantallen

Museumbezoekers weten Als kunst 
je lief is te vinden. Eind oktober 
hadden al 51.000 mensen de ten
toonstelling bezocht. 

Opening 
Als kunst je lief is

Op zaterdag 27 september  
opende minister Ingrid van 
Engelshoven van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap onze 
 tentoonstelling Als kunst je lief is.  
De tekst van de toespraak van  
de minister is na te lezen op 
www.verenigingrembrandt.nl.

Tot en met 3 februari 2019 is 
in het KröllerMüller Museum 
te Otterlo Als kunst je lief is 
te zien, de jubileumtentoon
stelling van de 135jarige 
Vereniging Rembrandt.

Je wordt uitgenodigd om te 
proeven van een verzameling 
artistieke hoogtepuntjes, 
waarin ongebruikelijke 
smaak combinaties leiden 
tot mooie verrassingen, en 
er net genoeg ruimte tussen 
iedere gang zit om van elk 
hapje te smullen

De Kunstmeisjes

Wat een geweldige ten
toon  stelling! Vooral ook 
door de teksten van Peter 
Hecht, die je laat kijken 
daar waar je anders aan 
voorbij zou lopen 

Bezoeker Als kunst je lief is

Een groot hart voor kunst

De Telegraaf



AGENDA

Leden 
werven leden

Sinds de opening van Als kunst je 
lief is zijn er elke week enkele 
tientallen nieuwe aanmeldingen 
van leden. Dat is mede te danken 
aan het enthousiasme van de vrij-
willigers achter de stand van de 
Vereniging Rembrandt in Otterlo.

Onder de nieuwe leden bevinden 
zich ook mensen die de Vereniging 
al kenden uit het verleden. Zo ver
telde een bezoeker die zich als lid 
aanmeldde: ‘Ik had mijn lidmaat
schap opgezegd, maar toen ik door 
de tentoonstelling liep, begreep ik 
eigenlijk niet meer waarom ik dat 
had gedaan!’
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Luisteren, zien, 
beleven

14 en 15 december 2018 

Exclusief 
 avondprogramma
Avondopenstelling met walking 
dinner en een inleiding op de 
tentoonstelling door Fusien Bijl 
de Vroe. Na afloop van het be
zoek kan er worden genoten van 
de theatervoorstelling Uit ver-
driet geboren van Julika Marijn.
Locatie en tijd: KröllerMüller 
Museum, 18.0022.15 uur. 
Aanmelden via 
www.alskunstjeliefis.nl.
Kosten: € 68,95 inclusief entree 
tot het park en museum 
(excl. parkeren).

28 december 2018 

Lezing
Tussen middeleeuwen en 
 renaissance: een werk van 
Cornelis Cornelisz Buys II voor 
Stedelijk Museum Alkmaar. 
Spreker: Patrick van Mil,  directeur 
Stedelijk Museum Alkmaar.
Locatie en aanvangstijd: Kröller
Müller Museum, 14.00 uur. 
Toegang gratis met een geldig 
entreebewijs, aanmelden is niet 
nodig.

13 januari 2019 

Lezing
Joods leven in Amsterdam: een zil
veren 18deeeuwse chanoekia en 
een serie foto’s van Leonard Freed. 
Spreker: Emile Schrijver, directeur 
Joods Historisch Museum.
Locatie en aanvangstijd: Kröller
Müller Museum, 14.00 uur. 
Toegang gratis met een geldig 
entreebewijs, aanmelden is niet 
nodig.

Familie en kinder
activiteiten

6 januari 2019 

Museum 
 Takeover
Op zondag 6 januari 2019 staat 
het KröllerMüller Museum in het 
teken van de Museum  Take-over. 
Een vrolijk familieevenement 
waarbij gezinnen en (groot)ou
ders met kinderen  spelenderwijs 
kunstwerken  ontdekken. Dit jaar 
is het thema: Take over – wat je 
lief is. Ga in de tentoonstelling 
Als kunst je lief is op zoek naar 
jouw lievelingskunstwerk. Een 
unieke museumbeleving voor 
jong en oud die je niet mag  
missen!
Locatie en aanvangstijd: Kröller
Müller Museum, 11.00 16.00 uur. 
Deelname gratis met een geldig 
entreebewijs, aanmelden is niet 
nodig.

Blind date met  
een kunstwerk
Kom je binnenkort met je familie 
op bezoek en hou je van verras
singen? Meld je dan aan voor 
een spannende blind date met 
een van onze kunstwerken. Je 
krijgt de blind date gratis thuis
gestuurd voorafgaand aan je 
 bezoek. Met drie opdrachten leer 
je het kunstwerk beter kennen. 
Voor de tentoon stelling Als kunst 
je lief is zijn er twee spiksplinter
nieuwe dates ontwikkeld! Maak 
kennis met de strakke, brullende 
auto’s van Giacomo en de  
glanzende sculpturen van Roni. 
Kom je binnenkort naar de  
tentoonstelling? Vraag dan snel 
een spannende blind date aan  
via info@krollermuller.nl met je 
naam en adresgegevens.

Onze Tomb of an unknown 
craftsman staat prachtig 
opgesteld in het Kröller
Müller Museum. Grayson 
Perry heeft zelf ook veel 
wandtapijten gemaakt,  
dus de nabijheid van het 
monumentale tapijt uit 
Kasteel de Haar maakt de 
setting helemaal compleet

Stijn Huijts, directeur 
Bonnefantenmuseum 

In de tentoonstelling 
Als kunst je lief is laat het 
KröllerMüller Museum  
zien hoe belangrijk de 
Vereniging Rembrandt  
voor het Nederlandse 
kunstbezit is

Elsevier

We hebben nu ook werk  
in huis van oude kunstenaars  
en laten dat zien in de 
context van onze eigen 
moderne collectie. Dat  
vind ik heel bijzonder!

Lisette Pelsers, directeur  
KröllerMüller Museum 
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ALS KUNST JE LIEF IS
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Groningen 
Groninger Museum 

Franeker
 Museum Martena 

Enschede
Rijksmuseum Twenthe 

(2 presentaties)

‘s-Heerenberg
Kasteel Huis Bergh  

Maastricht 
Bonnefantenmuseum  

1

76

‘s-Hertogenbosch
Design Museum  

Den Bosch 

Middelburg 
Zeeuws Museum 

Utrecht 
Centraal Museum 

Rotterdam 
Museum Boijmans  

Van Beuningen 

Den Haag
Mauritshuis 

98 10

11 12 13 14 15

Den Haag 
Gemeentemuseum  

Den Haag 

Amsterdam 
Rijksmuseum

(5 presentaties) 

Amsterdam 
Van Gogh Museum 

Amsterdam 
Stedelijk Museum 

Amsterdam

Haarlem 
Frans Hals Museum

Satellietpresentaties 
Waarom verzamelen wij nog? Deze centrale vraag van  
Als kunst je lief is wordt in de periode van de tentoonstelling 
ook buiten de Veluwe aan de orde gesteld. In twintig 
satellietpresentaties in vijftien musea door heel Nederland 
wordt telkens één gesteunde aankoop uit de afgelopen 
tien jaar uitgelicht. De presentaties laten zien hoe het nieuw 
verworven werk de verzameling waarin het is geland naar 
een hoger niveau heeft getild. Design Museum Den Bosch 
besloot ook mee te doen en pakte uit met werk van Emmy 
van Leersum en haar partner Gijs Bakker.

Voor meer informatie over de satellietpresentaties, 
ga naar www.verenigingrembrandt.nl



NIEUWE AANWINST
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In 2010 verwierf Design Museum Den Bosch 
mede met steun van de Vereniging Rembrandt 
een collectie van negentig sieraden van 
Emmy van Leersum (19301984), een van de 
belangrijkste naoorlogse Nederlandse sieraad
vormgevers. Vanwege de hoge kwaliteit, 
 historische betekenis en omvang van deze 
collectie was dit een uitgelezen kans. In de 
aangekochte selectie zijn naast zeldzame 
vroege sieraden ook talloze prototypes, 
 experimenten en sleutelstukken aanwezig.
Het bijbehorende documentatiemateriaal 

stelt ons in staat om de beweegredenen van 
de maakster te onderzoeken en beter te be
grijpen. In de presentatie wordt een keuze 
uit deze aankoop aan het publiek getoond, 
in combinatie met werk van haar partner  
Gijs Bakker (geb. 1942).  

De aankoop omvatte naast sieraden ook het 
archief van Emmy van Leersum. In dit archief 
zijn onder meer ontwerptekeningen en kar
tonnen voorstudies voor sieraden aanwezig. 
Hieruit blijkt Emmy’s analytische manier van 

denken en werken; ze onderzoekt systema
tisch de toepassing van reeksen insnijdingen 
of vouwen in cirkels en vierkanten. Deze 
 tekeningen en voorstudies geven de toe
schouwer een idee over hoe de uiteindelijke 
vorm van een sieraad is ontstaans

De presentatie Toen Emmy, nu Gijs is  
te zien in Design Museum Den Bosch  
t/m 17 februari 2019. Voor meer informatie, 
ga naar www.designmuseum.nl.

Toen Emmy, nu Gijs
Satellietpresentatie in Design Museum Den Bosch
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VOORWOORD  
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Elke keer ben ik weer onder de indruk van het vele moois dat mede 
dankzij onze vereniging is toegevoegd aan zoveel verschillende 
musea door heel Nederland. De tentoonstelling laat zien waarom 
wij nog steeds verzamelen: omdat er nog altijd kunst gemaakt 
wordt die ertoe doet, omdat onze smaak verandert en het verhaal 
van de kunst telkens anders en opnieuw wordt verteld en ook 
omdat onze kennis verandert. 

Het is een tentoonstelling die gaat over kunst, over kunst zonder 
meer. Niet chronologisch, niet thematisch, geen keuze uit een oeuvre 
en ook niet afkomstig van één enkele verzamelaar. Elk werk lijkt met 
vakantie, en is op zijn eigen merites te bewonderen, dus even niet 
in de context van de verzameling waarvoor het gekocht is.

De opstelling in het KröllerMüller Museum maakt dat ik ieder werk 
als nieuw zie, waarbij de onverwachte combinaties mij aan het denken 
zetten en soms ook ontroeren. Laat ik één voorbeeld noemen. Een 
door Munch geschilderd portret van Felix Auerbach, een DuitsJoodse 
natuurwetenschapper en kunstliefhebber, die toen Hitler aan de macht 
kwam niet afwachtte en zelfmoord pleegde, te zien naast de foto’s 
van Leonard Freed uit 1958, die een beeld geven van het herstel van 
het Joodse naoorlogse leven in Amsterdam. Twee beelden die het 
verhaal vertellen van twintig jaar Europese geschiedenis, zonder 
die geschiedenis zelf te laten zien. Ik kan u maar één raad geven: 
ga kijken! s

Fusien Bijl de Vroe is directeur van de Vereniging Rembrandt

Waar het hart vol van is 

FUSIEN BIJL DE VROE

10

28

46

Mensen hebben benen
De overheid wil dat alle school
kinderen naar een museum gaan. 
Een goede zaak, vindt Gunay Uslu

Stille getuige van het 
kloosterleven
Een 500 jaar oude ceintuur voor 
het Museum voor Religieuze 
kunst te Uden

Binnenkort te zien
Opfrisbeurt voor de Alkmaarse 
schutters dankzij het BankGiro 
Loterij Restauratiefonds

Waar het hart vol van is, daar moet je over schrijven.  
Dat doe ik dan ook en natuurlijk is dat dan over onze 
eigen tentoonstelling Als kunst je lief is. Ik ben denk ik  
nog nooit zo vaak naar dezelfde tentoonstelling geweest 
als naar deze. Een voorrecht, om diverse redenen.
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Verwondering over de 
wereld van ver 
Een Afrikaan in porselein, van 
twee kanten bekeken

Toen Emmy, nu Gijs
Satellietpresentatie Als kunst  
je lief is in Den Bosch 

4 Als kunst je lief is 
27 Kunstvragen: Renske Jellema 
33 Uit het archief
34 Ogenblik: Monseigneur Aldo
35 Kunstvragen: Willem Roëll 

41 Van ons allemaal sinds...
54 Mostaerts in de dop 
56 Nieuws van de Vereniging
58 Over de Vereniging
59 Ondersteunde musea
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Met zorg verdeeld
Hoe de Vereniging Rembrandt 
omgaat met schenkingen in  
natura

Zoektocht naar 
spiritualiteit
De Franse schilder Paul Ranson 
als een hogepriester van de kunst

De Meester van Elsloo 
ontrafeld
Onderzoek naar een raadselachtige 
beeldsnijder met een wel heel  
divers oeuvre

Paleis Het Loo leent uit 
Drie topstukken uit de verzameling 
krijgen een tijdelijk onderkomen

Een glas met geschiedenis
Wie waren de 16de en 17de 
eeuwers die hun namen op deze 
glazen beker zetten?

Klein schilderij met grote 
uitstraling
Het Dordrechts Museum verwerft 
een onbekende Schalcken

Manets Italienne
Vier successen en een mislukking 
voor het Van Gogh Museum

Less is more
Neoclassicisme: nu bekend van 
brocante, in de 18de eeuw fris  
en revolutionair

42
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DE COLLECTIE NEDERLAND

Mensen hebben benen

Op 18 september 2018 opende koning  
WillemAlexander het nieuwe parlementaire 
jaar in de Ridderzaal in Den Haag met het  
uitspreken van de Troonrede. Op deze derde 
dinsdag van september maakte de regering  
haar voornemen kenbaar te willen investeren  
in historisch besef en culturele diversiteit,  
en mogelijk te maken dat alle kinderen  
in Nederland tijdens hun schooltijd een  
museum bezoeken. De Troonrede kondigde 
een stijging aan van het budget voor erfgoed 
en cultuur en onderstreepte hiermee het 
belang daarvan voor een hechte samenleving: 
‘Erfgoed en cultuur laten ons zien waar we 
vandaan komen, houden ons een spiegel 
voor in het heden en zijn zo van grote 
betekenis voor de toekomst van ons land’. 

GUNAY USLU

Fo
to

: S
er

ge
i A

ku
lic

h



11  VERENIGING REMBRANDT  NAJAAR 2018

promotiegesprekken met hoogleraar 
cultuurgeschiedenis Pim den Boer 
kwamen we op het onderwerp  
‘afkomst’. Hij onderstreepte toen dat 
mensen geen wortels hebben: ‘men
sen zijn geen bomen, mensen hebben 
benen, mensen lopen en laten sporen 
achter’. Het ontdekken van die sporen 
en alle zijtakken die daaraan verbon
den zijn, die veelzijdige bewegingen 
die zich niet laten beperken door 
geografische grenzen, maken het 
leven zo interessant en gelaagd en de 
geschiedenis dynamisch en complex. 
In plaats van één overkoepelende 
verhaallijn en één waarheid, zijn er 
verschillende perspectieven, invals
hoeken en meerdere betekenissen. 
De geschiedenis is meerstemmig, maar 
niet alle stemmen zijn vertegenwoor
digd of hebben een evenredige plek 
gekregen. 

INTERNATIONALISERING

De Collectie Nederland, mede  
gesteund door de Vereniging 
Rembrandt, is openbaar kunstbezit  
en is er voor iedere Nederlander. 
Maar niet alle Nederlanders voelen 
zich verbonden met de collectie.  
Zo vanzelfsprekend is het niet dat  
iedereen in Nederland, ongeacht  
culturele achtergrond, leeftijd, inkomen 
en religie zich erkend of herkend 
voelt in de Collectie of zich welkom 
voelt in musea die verantwoor delijk 
zijn voor het beheer, behoud en  
presentatie daarvan. De Nederlandse 
samenleving verandert, dat is geen 
nieuws. Internationalise ring, de op
komst van moderne levensstijlen, de 
massale instroom van immigranten is 
de nieuwe maatschappelijke realiteit. 
De samenleving wordt gekenmerkt 
door cultureel pluralisme, een diver 

Frankfurt
Andreas Gursky
2007. Chromogenic 
colour print achter 
plexiglas, 238 x 506 cm. 
Oplage 6/6
STEDELIJK MUSEUM, 

AMSTERDAM

Aangekocht met steun 
van de Vereniging 
Rembrandt (mede 
dankzij haar Titus 
Fonds) in 2009

Verschillende
perspectieven

‘Onderweg’ is het woord dat bij je 
opkomt bij de foto Frankfurt van  
de Duitse fotograaf Andreas Gursky 
(1955). De vertrekhal – of is het toch 
een aankomsthal? – biedt plaats aan 
wachtende reizigers. De plukjes  
mensen dienen bijna als stoffage in  
de urbane, kosmopolitische ruimte 
zonder eenduidig verdwijnpunt.  
Wat hen verbindt is dat zij op weg 
zijn naar een bestemming, aangege
ven op een bord met plaatsnamen  
en vluchtnummers, gekoppeld aan 
terminals, gates en incheckbalies. 
Onderweg, ieder met zijn eigen  
bagage, verhalen en achtergrond  
met de luchthaven als niemandsland. 
Tijdens een van mijn waardevolle  
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siteit aan culturele achtergronden,  
levenswijze en overtuigingen. 
Demografische ontwikkelingen laten 
zien dat de etnischculturele diversi
teit verder zal toenemen: in steeds 
meer steden zullen mensen met een 
migratieachtergrond de meerderheid 
vormen – maar de betekenis van deze 
migratieachtergrond lijkt tegelijkertijd 
door de culturele veranderingen en 
generatiewisselingen steeds minder 
grijpbaar te worden. Met andere 
woorden: diversiteit en achtergrond 
zijn fluïde. 

ERFGOED  
Globalisering, onzekerheid en veran
dering ontketenen de behoefte aan 
historisch bewustzijn, aan erfgoed en 
identiteit. Terwijl geschiedenis een 
analytisch begrip is, is erfgoed beladen 
en zelfbevestigend. Zoals de erfgoed

deskundige David Lowenthal in zijn 
werk benadrukt, draait het bij erfgoed 
om gevoelens, om koestering en ver
ering. Erfgoed appelleert aan gedreven
heid en is gelieerd aan herinnering, 
en herinnering weer aan identiteit. 
Erfgoed eigenen we ons toe, het  
versterkt ons nationale geheugen en 
onze identiteit, het maakt ons anders 
dan anderen. Op die manier creëert 
het ook verbondenheid. Collecties van 
musea zijn erfgoed, want wij vinden 
die voorwerpen belangrijk, wij willen 
deze verzamelen, beheren, behouden 
en presenteren. Bij de presentatie van 
de collectie geven we de voorwerpen 
een nieuwe betekenis binnen een ver
haallijn. Op die manier hebben musea 
grote invloed op het collectieve ge
heugen. En dat geheugen wordt niet 
alleen gevoed door musea, ook worden 
er nieuwe herinneringen gevormd. 

ONVOLDOENDE UITGENODIGD

Dat collectieve geheugen dreigt  
minder collectief te worden. Jongere 
generaties kijken anders tegen erfgoed 
aan. De klassieke manier van het  
samenstellen en presenteren van dat 
erfgoed, de collectie, spreekt grote 
maatschappelijke groepen en het  
publiek van de toekomst in afnemende 
mate aan. Vele Nederlanders voelen 
zich onvoldoende uitgenodigd om 
een museum te bezoeken. Bovendien 
blijkt steeds maar weer dat jonge  
generaties over een andere culturele 
canon, andere interesses en informa
tiekanalen beschikken. Het ziet ernaar 
uit dat – ondanks de grote successen 
van musea de afgelopen decennia, de 
groeiende publiekscijfers en de verrij
king van de Collectie Nederland met 
grote aanwinsten – museumbezoek 
voor de komende generatie niet van
zelfsprekend is. In de huidige cultureel 
pluriforme maatschappij is het een uit
daging voor musea om zich te verhou
den tot de nieuwe maatschappelijke 
ontwikkelingen en zich te bedenken 
hoe zij het draagvlak in de samen 
leving kunnen behouden. Want we 
moeten niet alleen nu genieten van 
het openbare kunstbezit, maar ook  
in de toekomst.

Groep olijfbomen
Jan Lagoor
165055. Zwart krijt, pen en 
bruine inkt, 188 x 244 mm
TEYLERS MUSEUM, HAARLEM

Aangekocht met steun van de 
Vereniging Rembrandt (mede dankzij 
haar Stor ten beker Fonds) in 2014

De toekomstige 
generatie moet zich 
thuis voelen in de 
Collectie Nederland
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Aard- en hemelglobe
Joan Blaeu
164548. Diverse  
materialen, ø 68 cm
AMSTERDAM MUSEUM

Aangekocht met 
steun van de 
Vereniging  
Rembrandt in 1972

MENINGEN EN DISCUSSIES

Musea kunnen verbinden. Zij zijn in 
staat om aantrekkelijk te blijven en 
een veelzijdig publiek aan te trekken. 
Een museum is een plek om te  
beschouwen, te verwonderen, te  
reflecteren en op bijzondere manie
ren naar de wereld om ons heen te 
kijken. De Collectie Nederland biedt 
voldoende aanknopingspunten om 
mensen van diverse culturele en 
maatschappelijke achtergronden,  
opleidingsniveaus en seksuele voor
keuren, kinderen, jongeren en vol
wassenen te verbinden. De Collectie 
Nederland met haar hoogwaardige 
kunstwerken en bijzondere erfgoed
voorwerpen is een middel om  
meningen en discussies uit te lokken, 
sporen te zoeken en nieuwe beteke
nissen te ontwikkelen, zonder af te 
doen aan de reflectieve en beschou

wende functie van het museum 
waarin de objecten zijn tentoonge
steld. Daarmee zijn musea bij uitstek 
instellingen om te reflecteren op de 
samenleving, andere perspectieven 
te laten zien en meer stemmen en 
andere verhalen naar boven te  
halen. Zoals hoogleraar Nederlandse 
Cultuurgeschiedenis aan de VU  
Wim Hupperetz in zijn inaugurele 
rede Het museum als medium van  
het geheugen: over de biografie van 
erfgoedcollecties vorig jaar benoemde, 
kunnen aan objecten meerdere  
soorten historisch besef kleven of 
worden opgeroepen. Meerstemmig
heid en inclusiviteit zijn nodig, want 
de traditionele overkoepelende  
verhaallijn voorziet steeds minder in 
de behoefte.
Martine Gosselink, hoofd Geschiedenis 
in het Rijksmuseum, benadrukte in 

een interview in NRC Handelsblad  
op 22 september 2017 dat er op het 
moment een herschikking van de  
geschiedenis plaatsvindt. Nieuwe 
stemmen eisen ruimte. ‘Er is niet één 
waarheid. Er is niet één geschiedenis. 
Er is meerstemmigheid’. Hoewel,  
diversiteit aan stemmen kan ook  
een gevoel van verlies, verzet en  
onzekerheid oproepen. Dit werd  
duidelijk bij de tentoonstelling Goede 
Hoop in het Rijksmuseum in 2017. 
Die reacties en discussies zijn belang
rijk. Door de Collectie Nederland 
nieuwe contexten en nieuwe presen
tatievormen te geven, kunnen musea 
diverse meningen en discussies uit
lokken, die helpen de dynamiek van 
de samenleving te begrijpen. Op 
deze manier kunnen zij inspelen op 
maatschappelijke veranderingen en 
relevant blijven. 



Nederland is pluriform, kleurrijk en 
veelzijdig. Dat is het heden en de  
toekomst. Openbaar kunstbezit draagt 
die pluriformiteit en heeft enorme 
potentie om ons en de toekomstige 
generatie te laten verkennen en  
verwonderen, te reflecteren, nieuwe  
verbanden te leggen en te verbinden. 
Dat het museumbezoek van kinderen 
en jongeren een prominente plek 
krijgt in de cultuurplannen van de  
regering is een goede ontwikkeling. 
De toekomstige generatie moet zich 
thuis voelen in de Collectie Nederland, 
deze zich eigen kunnen maken en  
een onderdeel vormen van de verdere 
versterking en verrijking van het 
openbare kunstbezits 

Gunay Uslu is cultuurhistorica, als onderzoeker 

verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, 

lid van de raad van adviseurs van de Vereniging 

Rembrandt en directeur Development bij 

Corendon

DYNAMISCHE GESCHIEDENIS

Een mooi voorbeeld van het zoeken 
naar nieuwe contexten en presenta
tievormen is de tijdlijn die eerder  
dit jaar aan de wanden van het Van 
Abbemuseum was aangebracht tijdens 
de tentoonstelling Handelsmerken. 
Deze tijdlijn bracht ruim zeshonderd 
jaar handelsbetrekkingen en sociale 
relaties in kaart. Bezoekers van de 
tentoonstelling werden geprikkeld om 
anders naar de geschiedenis te kijken 
en zich los te maken van de moderne 
Europese indeling van ruimte en tijd, 
waarin geschiedenis als een evolutio
naire aaneenschakeling van gebeur 
tenissen wordt gepresenteerd. De 
tijdlijn onderstreepte het dynamische 
karakter van de geschiedenis en de 
interactie tussen verschillende geogra
fische delen van de wereld. Hierdoor 
werden onverwachtse historische  
verbanden en geografische parallellen 
uitgelicht. Op deze manier werden 
diverse groepen onderdeel gemaakt 
van het verhaal.

POTENTIE

Nieuwe contexten en presentatie 
vormen moeten niet voor maar met 
diverse cultureel maatschappelijke 
groepen en generaties worden ontwik
keld. Een buitengewoon inspirerend 
traject waarbij het museum zijn kennis 
en ervaring kan verrijken en zich des 
te meer kan verdiepen in de Collectie 
Nederland in relatie tot de samenleving 
en de toekomst. Om terug te keren 
naar de Troonrede, ‘Erfgoed en cul
tuur laten ons zien waar we vandaan 
komen, houden ons een spiegel voor 
in het heden en zijn zo van grote  
betekenis voor de toekomst van ons 
land’. Waar we vandaan komen is een 
inspirerend vraagstuk. Geografische 
grenzen in relatie tot afkomst zijn  
te beperkt en niet van deze tijd. 
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De vrolijke drinker
Judith Leyster
1629. Olieverf op doek, 89 x 85cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt in 1897
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SCHENKING IN NATURA

Veertien musea 
konden hun 
collecties aanvullen

Met zorg verdeeld

Begin 2017 ontving de Vereniging Rembrandt de grootste 
nalatenschap uit haar 135-jarige geschiedenis. Pas anderhalf 
jaar later is de precieze omvang ervan bekend. De erflater, 
de heer H.J.G. den Boer uit Papendrecht, had de Vereniging 
namelijk niet alleen een geldbedrag nagelaten, maar ook 
twee woonhuizen met de complete inboedel en een groot 
aantal (kunst)voorwerpen die zorgvuldig moesten worden 
geïnventariseerd. De Vereniging Rembrandt nam het op zich 
om de best mogelijke plek te vinden voor de museumwaar-
dige objecten uit deze verzameling. Zeven museumdirecteuren 
en conservatoren vertellen over hun keuze.

De heer Den Boer en zijn  
enkele jaren eerder overleden 
echtgenote waren kunstlief
hebbers en verzamelaars. Zij 
hadden schilderijen, prenten, 
sculpturen en toegepaste 
kunst, maar ook natuurhisto
rische objecten en een collec
tie farmaceutische voorwer
pen waarvoor de heer Den 
Boer als apotheker een van
zelfsprekende interesse had. 
Als enig erfgenaam moest de 
Vereniging Rembrandt beslis
sen wat te doen. De meest 
eenvoudige oplossing zou zijn 
om de voorwerpen allemaal 
te veilen en de opbrengst 
daarvan aan de algemene 
middelen toe te voegen, maar 
de Vereniging besloot om 
zoals altijd bij een erfenis in 
natura te kijken op welke ma
nier de Nederlandse musea 
het meest zouden profiteren 
van deze nalatenschap. 
Daarmee handelde zij ook in 
de geest van de heer Den 

Boer en zijn echtgenote, want 
als trouwe Rembrandtleden 
droegen zij het openbaar 
kunstbezit een warm hart toe.

COLLECTIES DOOR HEEL 
NEDERLAND VERRIJKT

Daarom liet de Vereniging 
een uitgebreide boedelbe
schrijving maken en schakelde 
zij een gespecialiseerde taxa
teur in om te onderzoeken 
welke objecten mogelijk van 
museaal belang zijn. 
Vervolgens werden contacten 
gelegd met verschillende 
musea die belangstelling voor 
deze voor werpen zouden 
kunnen hebben. Niet minder 
dan veertien musea en aan
verwante organisaties konden 
hun collecties aanvullen met 
(kunst)voorwerpen uit deze 
nalatenschap. Daaronder 
zowel grote musea als klei
nere musea, van Hoorn tot 
Maastricht en van Middelburg 
tot Uden. 

In sommige musea ging het 
om één of enkele werken,  
in andere gevallen om een 
grote hoeveelheid (kunst)
voorwerpen.

Zo ontving het Dordrechts 
Museum niet alleen een  
grisaille van Adriaen van de 
Venne, maar ook een religi
euze tekening van Jan Toorop, 
het vrijwel complete etswerk 
van Allaert van Everdingen, 
een drogenaaldets met een 
gezicht op de Grote Kerk van 
Dordrecht van de Engelse  
graveur Malcolm Osborne en 
enkele andere werken. Een 
selectie van de aanwinsten 
wordt tot 1 februari 2019 in 
het Dordrechts Museum  
gepresenteerd.

Alle voorwerpen die aan  
de ver schillende musea zijn 
geschonken zijn inmiddels ge
taxeerd. De totale waarde van 
deze schenking in natura uit 
de nalatenschap van de heer 
Den Boer bedraagt € 888.820. 

Miskelk voor 
gouden bruiloft
1884. Vergulde miskelk 
in neogotische stijl
MUSEUM CATHARIJNE

CONVENT, UTRECHT

Geschonken door de 
Vereniging Rembrandt 
uit de nalatenschap 
van de heer Den Boer
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36 waaiers
Het Koninklijk Oudheidkundig Genoot
schap (KOG) bezit dankzij schenkingen van 
gepassioneerde verzamelaars zoals Isa van 
Eeghen, Felix Tal en diverse particulieren de 
omvangrijkste en interessantste openbare 
collectie waaiers van Nederland. Van de 
Vereniging Rembrandt ontving het KOG 36 
waaiers uit de nalatenschap van de heer 
Den Boer, die een bijzondere aanvulling  
op de verzameling vormen. 

Waaiers hebben zelden een signatuur. Pas 
in de 19de eeuw werd signeren gebruikelijk. 
Maar liefst tien van de exemplaren uit deze 
schenking zijn voorzien van de naam of 
initialen van de maker, meestal inclusief 
een datum of jaartal. Bovendien zijn dertien 
waaiers in hun oorspron kelijke doosje 
bewaard, veelal met een etiket aan de 
binnenzijde dat informatie over de waaier
maker en de ontstaans datum geeft. De 
oudste waaier dateert uit 1740, de jongste 
uit 1915. Heel bijzon der is een zestal 
waaiers van één kunstenares, de Engelse 
Irene M. Hobart, uit de periode 18941912. 
Met veel dank wordt deze bijzonder 
waardevolle aanwinst aanvaards

Jannie J.H. Polak, commissie van de waaiers,  

Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, Amsterdam

Een grisaille van 
Van de Venne 

Tot de verrassende aanwinsten voor het 
Dordrechts Museum uit de collectie Den Boer 
behoort een paneel van Adriaen van de Venne 
met vechtende bedelaars. Prenten van Van de 
Venne bevonden zich al in de collectie. De 
veelzijdige dichter en kunstenaar heeft immers 
vele illustraties gemaakt voor de boeken van 
Jacob Cats, die vanaf 1623 pensionaris van 
Dordrecht was. De linksonder gesigneerde en 
vlot geschilderde grisaille is vooral ook een 
mooie aanvulling op de schilderijen van de 
Dordtse schilder Benjamin Cuyp. Beide kunste
naars werkten in een snelle, losse stijl en waren 
in Den Haag werkzaam. Het schilderij uit de 
jaren 1640 kon al eerder van de heer Den Boer 
geleend worden en werd in het museum met 
infraroodreflectografie onderzocht om een  
uitvoerige ondertekening bloot te leggens

Sander Paarlberg, conservator Dordrechts Museum



17  VERENIGING REMBRANDT  NAJAAR 2018

Tabaksrook voor de drenkeling
Tot de uitgebreide schenking van  
farmaceutica en wetenschappelijke in
strumenten uit de collectie Den Boer die 
Rijksmuseum Boerhaave in het najaar van 
2017 via de Vereniging Rembrandt kon 
verwerven, behoort ook deze kist met 
reddingsmiddelen van de Maatschappij 
tot Redding van Drenkelingen, te  
dateren rond 1853. In dat jaar besloot de 

Maatschappij deze kisten aan al haar cor
respondenten in het land ter beschikking 
te stellen.

De kisten bevatten allerlei middelen, 
instrumenten en voorwerpen ‘ter ver
warming en wrijving der schijndoode 
drenkelingen.’ Maar het voornaamste 
reddingsinstrument in de kist was wel de 
tabaksklisteer met blaasbalg, uitgevonden 

door dr. J.A. Kool, waarmee tabaksrook 
in de anus van de drenkeling werd  
geblazen om hem te reanimeren. De  
inhoud van de kist uit de collectie Den 
Boer is zeldzaam compleet: alleen een 
paar wollen wanten ontbreekts

Tim Huisman, conservator Rijksmuseum 

Boerhaave, Leiden

Zilver uit Frankfurt
Het Rijksmuseum heeft een aantal voorwerpen uit de 
collectie Den Boer gekregen, waaronder een fraaie  
zilveren gordel uit 164060. Zilveren gordels behoorden 
in de 17de eeuw in de Republiek tot de vaste onderdelen 
van de dracht, kenden een brede spreiding en zijn ook 
regelmatig op portretten afgebeeld. Contemporaine 
bronnen geven aan dat ze niet alleen in de Nederlanden 
werden gemaakt, maar ook op grote schaal uit Duitse 
centra werden geïmporteerd. Daar hadden zich in 
Frankenthal en omgeving omstreeks 1600 grote aantallen 
vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden gevestigd.

Dit in Frankfurt gemaakte exemplaar sluit op  
verschillende manieren aan bij het Nederlandse zilver 
voor de brede markt; het patroon van de gegraveerde 
tussenstukken is gebaseerd op prentseries van Theodoor 
de Bry, in de gegoten onderdelen zijn kwabmotieven 
herkenbaars 

Dirk Jan Biemond, conservator edele metalen, Rijksmuseum, Amsterdam
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Het is een indrukwekkende kast, deze 
reisapotheek. Hij is minstens zo zwaar 
als een volwassen man. De deuren ont 
hullen na opening de schat binnenin: 
honderden potjes, nu leeg maar ooit 
gevuld met tonica, poeders en pillen. 
Deze apotheek dateert uit het begin 
van de 20ste eeuw en is gemaakt om 
vervoerd te worden, dat wordt duide
lijk aan de handvatten opzij. De glazen 
potjes rammelen een beetje als de kast 
wordt opgetild, maar blijven keurig op 
hun plek door een houten constructie.

In de collectie van apotheker Den 
Boer stond de kast te boek als 
scheepsapotheek. Heel aannemelijk  
– zo’n grote kast verwacht je op een 

groot schip – maar de meeste oceaan
reuzen hadden én hebben een vaste 
apotheek aan boord. Losse scheeps
apotheken zijn nauwelijks bewaard 
gebleven en onderzoek is er niet naar 
gedaan. En dat alles maakt deze 
schenking nu juist zo interessant: een 
prachtig voorwerp, een hoop intrige
rende vragen, en straks mooie verhalen 
om te vertellen!s

Irene B. Jacobs, conservator Maritiem  

Museum, Rotterdam

Een apotheek met vragen en verhalen
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Van narwalslagtand 
tot bezoarsteen

In de 17de eeuw werd het binnen de welgestelde elite 
mode om een verzameling van ‘rariteiten’ of ‘vreemdig
heden’ aan te leggen. Geleerden en kooplieden deden 
dit uit interesse, om te laten zien dat men wist wat er  
in de wereld te koop was en een dergelijke verzameling 
gold ook als statussymbool. De allereerste verzameling 
van belang in Nederland werd bij elkaar gebracht door 
de Enkhuizer stadsgeneesheer Bernardus Paludanus 
(1550  1633). Vanuit heel Europa reisde men af naar 
Enkhuizen om zijn uitgebreide verzameling historische 
objecten, etnografica en naturalia te bewonderen. 

Het Westfries Museum in Hoorn werd in 2017 blij  
verrast met de schenking van een collectie naturalia uit 
de nalatenschap van de heer Den Boer, bestaande uit 
een dertigtal objecten, van opgezette dieren tot schedels 
en slagtanden, waaronder de slagtand van de narwal, die 
destijds voor de hoorn van een eenhoorn werd gehouden. 
De voorwerpen zijn een prachtige en verantwoorde  
aanvulling op de presentatie rond het fenomeen van het 
rariteitenkabinet in de vaste opstelling van het museum 
en aan het kabinet van Bernardus Paludanus in het  
bijzonder. Een bezoarsteen, een maagsteen die vroeger 
als wondermiddel tegen allerlei kwalen werd beschouwd, 
mag daarin natuurlijk niet ontbrekens 

Ad Geerdink, directeur Westfries Museum, Hoorn

Bronzen fantasiekop  
uit 1920

Adrianus (Adriaan of Janus) Remiëns (1890  1972)  
behoort tot het groepje Amsterdamse beeldhouwers  
dat gedurende het interbellum zijn bijdrage heeft geleverd 
aan de sculpturale versiering van de architectuur van de 
Amsterdamse School. Binnen deze groep expressionis
tische beeldhouwers waren Rädecker, Polet en Krop de 
prominenten terwijl beeldhouwers als Hassoldt, Jansen 
van Galen, Kaas en Remiëns tot de kleine luiden behoorden 
die hun werkzaamheden vrijwel in de anonimiteit hebben 
verricht.

Remiëns, die atelierjongen was geweest bij Joseph 
Mendes da Costa, heeft vooral bouwplastiek vervaardigd, 
in opdracht van architecten als Kramer en Wijdeveld, 
maar zijn vrije werk is veel minder bekend. Voor Beelden 
aan Zee is de kleine, bronzen fantasiekop uit 1920 uit de 
collectie Den Boer dan ook een bijzondere aanwinst die 
getuigt van Remiëns’ vroege kunnen in de autonome 
richting van zijn vak s 

Jan Teeuwisse, directeur van Museum Beelden aan Zee,  

Scheveningen/Den Haag
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Christus en Boeddha
Paul Ranson
ca. 1890. Olieverf op doek, 
66,7 x 51,4 cm
Bijdrage: € 130.000, waarvan  
€ 15.000 uit het Schorer 
Romeijn Grothe Fonds en  
€ 7.500 uit het Van Beekhof 
Fonds
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG

Aangekocht met steun van de 
Vereniging Rembrandt (mede 
dankzij haar Schorer Romeijn 
Grothe Fonds en haar Van Beekhof 
Fonds), het Mondriaan Fonds, de 
BankGiro Loterij en de Vrienden 
van het Gemeentemuseum
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Zijn huis stond bekend als ‘de tempel’ en zelf 
werd hij door tijdgenoten als een soort hoge-
priester van de kunst beschouwd: de Franse 
kunstenaar Paul Ranson (1864-1909). Met de 
aankoop van zijn Christus en Boeddha heeft 
Gemeentemuseum Den Haag een markant 
zaalstuk in huis gehaald dat boven dien de 
internationale context voor het werk van Jan 
Toorop en de vroege Mondriaan versterkt. 

Achter de zichtbare 
werkelijkheid

Yoga, meditatie, mindfulness; spiritualiteit is ‘hot’  
tegenwoordig. Maar de zoektocht naar vergeeste- 
lijking is meer dan slechts een modegril van nu.  
Zo deed de Russische expressionist Alexej von 
Jawlensky fanatiek aan yoga om naar eigen zeggen 
lichaam en geest in balans te brengen, schreef zijn 

vriend en landgenoot Wassily Kandinsky in 1912 het 
inmiddels befaamde manifest Über das Geistige in  
der Kunst en organiseerde de Zweedse pionier van 
abstractie Hilma af Klint regelmatig seances om met 
de geestenwereld te communiceren. Dichter bij huis 
voelden kunstenaars als Piet Mondriaan en Jacoba 
van Heemskerck van Beest zich sterk aangetrokken 
door de theosofie. Kortom, de kunstgeschiedenis 
kent een arsenaal van schilders die zochten naar de 
geheimzinnige wereld achter de zichtbare werkelijk-
heid. Naast een interesse in het spirituele, mystieke, 
theosofische of occulte delen zij een reputatie als  
pionier op het gebied van de abstracte kunst. 

In deze context heeft het Gemeentemuseum Den 
Haag met steun van de Vereniging Rembrandt het 
schilderij Christus en Boeddha van de Franse kunstenaar 
Paul Ranson weten te verwerven. Het opmerkelijke 
werk was al eerder te gast in Den Haag, toen het in 
1987 deel uitmaakte van de inmiddels historische  
tentoonstelling The Spiritual in Art: Abstract Painting 
1899-1985, georganiseerd met het Los Angeles County 
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Zoektocht naar spiritualiteit

De Sphinx (‘Les Ames autour de Sphinx’) 
Jan Toorop
189297. Krijt, potlood en dekverf op doek, 
126 x 135 cm
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG

Oannès
Odilon Redon 
1905. Olieverf op doek, 65 x 54 cm
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG

Aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt in 1931



Museum of Art en het Museum of Contemporary  
Art in Chicago. Voor het eerst in lange tijd richtte 
een grote overzichtstentoonstelling zich op de relatie 
tussen de ontwikkeling van abstractie en een fascinatie 
voor spiritualiteit. Ransons schilderij, paginagroot 
afgebeeld in de catalogus, bevond zich toen nog in 
particulier bezit in New York.

Zowel in Den Haag als in de Verenigde Staten 
begon de tentoonstelling met schilders van het sym-
bolisme, waaronder Odilon Redon, Ferdinand 
Hodler, ‘onze eigen’ Jan Toorop en Ranson. Zij ston-
den aan het einde van de 19de eeuw aan de wieg van 
de abstracte kunst. Geïnspireerd door mystieke bron-
nen vervormden zij de zichtbare werkelijkheid, om op 
deze manier dichterbij de kern te komen van zowel 
individuele emoties als universele waarden. Niet toe-
vallig ontstond deze behoefte naar spiritualiteit ge-
durende de industriële revolutie, die tot de teleurstel-
ling van velen weliswaar economische welvaart, maar 
geen geestelijke verrijking had gebracht. 

Les Nabis

Ook Ranson raakte verslingerd aan de wereld van 
mystiek. Ten tijde van het ontstaan van Christus en 
Boeddha sloot hij zich aan bij een stel jonge kunste-
naars in Parijs, die onder de naam Les Nabis 
(Hebreeuws voor ‘de profeten’) een kunstenaarsbe-
weging oprichtte met het karakter van een mystieke 
broederschap. Hun wekelijkse ontmoetingen vonden 
plaats in het huis van Ranson, dat binnen de groep 
bekend stond als ‘de tempel’. Van een eenvormige 
stijl was geen sprake, alhoewel de meeste werken van 
deze kunstenaars zich laten kenmerken door gesim-
plificeerde vormen, donker aangezette contouren en 
decoratieve kleurvlakken. Verschillende leden van de 
Nabis interesseerden zich in meerdere of mindere 
mate voor spiritualiteit, maar geen van hen toonde 
eenzelfde toewijding in het bestuderen van theosofie, 
magie, occultisme en spiritisme als Ranson. In 1890 
portretteerde de leider van het genootschap, Paul 
Sérusier Ranson dan ook als een soort hogepriester 
van de kunst, compleet met attributen als een bis-
schopsstaf, sterrenbeelden en occulte symbolen. 
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GESTEUND VANUIT HET VAN BEEKHOF FONDS

Geen moeilijke beslissing
‘Ja, doen!’ was de spontane reactie van de heer Van Beekhof, toen hij 
de vraag kreeg voorgelegd of zijn fonds mocht worden aangesproken 
voor de aankoop van Christus en Boeddha van Ranson. ‘Ik had nog nooit 
gehoord van die kunstenaar, maar ik ben dol op de Nabis. Het doet er 
ook niet toe of het een bekende naam is, ik vind het een fascinerend 
werk. Over de beslissing om aan deze aankoop bij te dragen hoefde ik 
niet lang na te denken. Mooie kunst moet bewaard blijven voor toe
komstige generaties.’ 

GESTEUND VANUIT HET SCHORER ROMEIJN GROTHE FONDS

Een werk dat je in het echt moet zien
Al snel na de oprichting van het Schorer Romeijn Grothe Fonds kreeg 
René Radermacher Schorer de gelegenheid om bij te dragen aan een 
aankoop. ‘Verrassend, en een leuke ervaring, want pas bij een steun
verlening wordt zo’n Fonds op Naam concreet.’ Het symbolisme was 
geen heel bekende stroming voor Radermacher Schorer. Hij moest dan 
ook even wennen aan de gedachte deze aankoop te steunen, maar hij 
was om zodra hij het werk in het echt zag: ‘De kracht en in het bijzonder 
de kleurintensiteit van dat schilderij ga je pas zien als je ervoor staat.’



Utopisch wereldbeeld

Ransons bibliotheek bevatte verschillende esoteri-
sche en occulte geschriften die deel uitmaken van de 
basisliteratuur van de theosofie. De heilige symbolen 
en tekens die de kunstenaar hierin tegenkwam, 
boden hem een oplossing voor de verbeelding van 
het onzichtbare. Vooral het boek De grote ingewijden 
(1889) van de esoterische schrijver Edouard Schuré 
vormde een belangrijke bron voor het schilderij 
Christus en Boeddha. Hierin trachtte Schuré de onder-
linge overeenkomsten tussen verschillende religies 
aan te tonen door te wijzen op de vele parallellen 
tussen de levens en lessen van profeten als Jezus 
Christus en Gautama Boeddha. 

Op quasi-theosofische wijze verbindt ook Ranson 
in Christus en Boeddha verschillende wereldreligies. 
De heftige kleuren, gestileerde vormen en een com-
pleet gebrek aan diepte geven het werk een bevreem-
dende uitstraling. In één beeld schildert Ranson een 
gekruisigde Christus, devote figuren, maar liefst twee 
boeddhafiguren en vijf gestileerde lotussen die in het 

hindoeïsme de uiteenlopende betekenissen dragen 
van goddelijkheid, verlichting en de menselijke  
ziel. Tot slot draagt het werk de Arabische inscriptie 
‘Furusiya Nabiy’, die zich vrij laat vertalen in 
‘Ridderorde der profeten’. Het bonte geheel is  
hiermee als het ware een pamflet van Ransons visie 
op de kunst, maar ook van een utopisch wereldbeeld 
waarin alle religies gelijkwaardig zijn. 

Met de aankoop van Christus en Boeddha is voor 
het eerst een substantieel werk van Ranson verwor-
ven voor de Collectie Nederland. Maar bovenal heeft 
het Gemeentemuseum Den Haag hiermee een puzzel-
stukje toegevoegd aan de verzameling waarin de 
zoektocht naar spiritualiteit, met werken van kunste-
naars als Toorop, Mondriaan, Van Heemskerck, 
Hodler, Kandinsky en Jawlensky, een rode draad 
vormt. In 1987 was Ransons Christus en Boeddha 
slechts ‘te gast’ in Den Haag, in 2018 heeft het  
schilderij hier een definitieve plek gevonden.

Frouke van Dijke

Conservator 19deeeuwse kunst Gemeentemuseum Den Haag
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Studie voor ‘De Dag’
Ferdinand Hodler
1899. Olieverf op doek, 88,5 x 66 cm
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG 

Vrouwenkop
Alexej von Jawlensky
1911. Olieverf op karton, 126 x 135 cm
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG



ONDERZOEK
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Met conservator oude kunst Lars Hendrikman 
werkte ik aan het voorbereidende onderzoek 
voor een tentoonstelling over late 15de en 
vroege 16deeeuwse beeldhouwkunst in de 
huidige regio Limburg. Wij concentreerden 
ons voornamelijk op het werk van de Meester 
van Elsloo. Deze beeldsnijder, wiens identiteit 
niet bekend is, dankt zijn noodnaam aan het 
beeld van AnnateDrieën in het Limburgse 
Elsloo. In 1940 werd een groep van vijf werken 
onder deze noodnaam gegroepeerd door 
J.J.M. Timmers, destijds nog student en later 
hoogleraar in Nijmegen en directeur van het 
Bonnefantenmuseum. 

De tentoonstelling over de Meester van 
Elsloo is het tweede grote overzicht waarin 
het Bonnefantenmuseum onderzoek naar 
 regionale beeldhouwkunst presenteert. In 

2000 stelde het museum het werk van de 
Maastrichtse beeldsnijder Jan van Steffeswert 
(voor 1470  na 1525) centraal, die anders dan 
de Meester van Elsloo en veel andere tijdge
noten zijn werken van een signatuur voorzag. 
Onderzoek naar onbekende meesters van wie 
we noch de naam noch de woonplaats kennen, 
is echter een stuk problematischer. 

EEN MEESTER UIT ROERMOND?

Sinds 1940 zijn de initiële vijf beelden uit
gebreid tot circa 200, verspreid over de 
 grensregio tussen Nederland, België en 
Duitsland. Archiefonderzoek gepubliceerd  
in 1980 leverde een beeldsnijdersnaam op  
in Roermond: Jan van Oel. Van Oel werd  
in verband gebracht met het werk van de 
Meester van Elsloo,  zonder dat daarvoor 

 concrete aanwijzingen werden gevonden  
in documenten.

Uit het technisch onderzoek dat het 
Koninklijk Instituut voor het Kunst patri mo
nium in Brussel recent uitvoerde, kwam niet 
alleen naar voren dat het gebruikte hout van 
de aan de Meester van Elsloo toegeschreven 
beelden veelal lokaal geveld moet zijn, maar 
ook dat ze tussen 1488 en circa 1550 moeten 
zijn gemaakt. Dat maakt het minder waar
schijnlijk dat het om slechts één beeldhouwer 
gaat.

Wat konden wij nog toevoegen aan dit 
 onderzoek? Tot onze beschikking stonden de 
beelden op locatie, archiefmateriaal in Neder
land en de Duitse grensregio en de bestaande 
(kunst)historische literatuur. Wij vroegen ons 
af: hoe is te verklaren dat stilistische verschillen 

De Meester 
van Elsloo 
 ontrafeld 

CYNTHIA OSIECKI

In 2017 kon kunsthistorica Cynthia 
Osiecki dankzij een beurs uit het 
MartinSchoufour Fonds van de 

 Vereniging Rembrandt onderzoek 
doen voor een tentoonstelling in 
het Bonnefantenmuseum. Onder
werp was de Meester van Elsloo. 

Een  complex onderzoek, want deze 
 raadselachtige beeldsnijder bleek een 
wel heel divers oeuvre op zijn naam 

te hebben staan.
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tussen de beelden die met de Meester van 
Elsloo worden geassocieerd grotendeels zijn 
genegeerd? Hoe was de regio politiek verdeeld 
vanaf het einde van de 15de eeuw? Hoe kon 
het grote aantal beelden in deze streek worden 
verklaard? Hoeveel beeldsnijders waren er 
 actief in de regio en wie konden hun opdracht
gevers zijn geweest? 

KNOKIGE VINGERS

Om een begin te kunnen maken met het her
kennen van de stilistische verschillen zette ik 
op een rij aan welke kenmerken een ‘Meester 
van Elsloobeeld’ moest voldoen. Typisch voor 
de Meester van Elsloo is de haardracht van de 
vrouwelijke heiligen en vooral voor de Maria
beelden. Het haar is symmetrisch gescheiden 
met pijpenkrullen langs het gezicht – bijna alsof 
de krulspelden net zijn uitgehaald. Andere 
karakteristieke details zijn een hoog voorhoofd 
en lange, knokige vingers.

Problematisch bij het toeschrijven van de 
beelden is dat de eerste vijf beelden van 
Timmers alle vrouwelijke heiligen zijn, waar
door het identificeren van mannelijke heiligen
beelden lastig is. Gelukkig zijn de knokige 
vingers een goede indicator. Overigens lijkt 
ook Timmers zelf niet altijd even zeker van 
zijn zaak te zijn geweest. Hij publiceerde na 
1940 nog verschillende korte artikelen over 
de Meester van Elsloo, waarin hij werken ver
wijderde uit het kernoeuvre of juist daaraan 
toevoegde.

Uit ons onderzoek bleek dat ook onze 
 huidige landsgrenzen een grote rol spelen in 
de toeschrijvingsproblematiek. Nationalisme 
en chauvinisme speelden een rol in het plaat
sen van beelden in het huidige Nederland, 
België of Duitsland. Beelden met dezelfde 
 stilistische kenmerken stonden in drie landen 
bekend onder verschillende namen en pas 
laat realiseerde men zich dat de werken ver
want zijn aan elkaar. De regio Limburg zoals 
wij die vandaag kennen, bestaat echter pas 
sinds 1867. Aan het einde van de 15de eeuw 
bestond die uit kleine heerlijkheden die be
stuurd werden door de lokale adel, kloosters 

of de prinsbisschop te Luik, die alle tot 
 mogelijke opdrachtgevers van de Meester(s) 
van Elsloo gerekend kunnen worden.

38 BEELDSNIJDERS

Het meest lonende tijdens dit onderzoek was 
onze poging om een beeld te krijgen van de 
hoeveelheid beeldsnijders die actief waren in 
de regio. In de vakliteratuur en de archieven 
van Venlo en Weert vonden we in totaal 
38 namen, waarvan er drie met zekerheid aan 
bepaalde werken kunnen worden verbonden. 
De meest gedetailleerde informatie over een 
opdracht is bekend dankzij een contemporain 
stukje papier verstopt in een beeld van de 
Heilige Catharina van Kersten Woyers in Kleef. 
Hij leverde het beeld in 1494 aan de stad Venlo. 
Waarschijnlijk werkte Woyers in de Neder
rijnse regio, destijds bekend om zijn excellente 
beeldsnijders. Het beeld van Woyers is in 
 opbouw te vergelijken met het werk van de 
Meester van Elsloo, maar de figuur is ranker 
en de haardracht is minder geprononceerd  
en met minder pijpenkrullen weergegeven. 
Het werk van Woyers en de levering aan Venlo 
toont aan dat er contacten in het gebied 
 tussen de Rijn en Maas waren.  

VRAGEN EN ANTWOORDEN

Met dit project is begonnen de complexe 
 situatie van de beeldhouwkunst in de Maas
Rijnregio in de vroege 16de eeuw in kaart te 
brengen. Tijdens het onderzoek zijn enkele 
vondsten gedaan, maar kwamen ook veel 
nieuwe vragen naar boven. De resultaten van 
het speuren in archieven, het bestuderen van 
(kunst)historische bronnen en het stilistische 
onderzoek op locatie zullen worden gepresen
teerd in een wetenschappelijke catalogus en 
een tentoonstelling die daadwerkelijk nieuw 
inzicht verschaffen in de kunstproductie in de 
MaasRijn regio. 

Cynthia Osiecki was bursaal van de Vereniging 

Rembrandt en is sinds januari 2018 conservator 

oude schilderkunst van het Nasjonalmuseet for 

Kunst in Oslo

Straks in het 
Bonnefantenmuseum
De tentoonstelling over de Meester van 
Elsloo is van 22 februari t/m 16 juni 2019 
te bezoeken in het Bonnefantenmuseum 
te Maastricht. Bij de tentoonstelling  
verschijnt een catalogus met bijdragen 
van John van Cauteren, Lars Hendrikman, 
Elisabeth Matthison en Cynthia Osiecki.

Anna-te-Drieën
Meester van Elsloo
ca. 1500. Gepolychromeerd eikenhout, H 129 cm
SINTAUGUSTINUSKERK, ELSLOO

Heilige Catharina van Alexandrië
Kersten Woyers
1494. Eikenhout, H 100 cm
MUSEUM KURHAUS KLEEF 
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Gesteunde aanwinsten
in een nieuwe context

Het zal weinigen zijn ontgaan dat Paleis Het 
Loo gedurende enkele jaren is gesloten van
wege een grootscheepse renovatie. De kunst
werken en andere objecten zijn overgebracht 
naar een tijdelijk depot. Om zoveel mogelijk 
aanwinsten die door de Vereniging Rembrandt 
zijn gesteund zichtbaar te houden, is voor 
 enkele werken een andere bestemming ge
zocht en gevonden. Drie gingen er naar het 
Rijksmuseum. 

Zo kreeg de spectaculaire Delftse bloemen
pagode, die in 1988 door Paleis Het Loo werd 
verworven, in Amsterdam een plaats in de zaal 
gewijd aan de periode van Willem en Mary. 
Mary II was een waar ambassadrice van Delftse 
aardewerk. De grote zeshoekige pagode van 
Het Loo neemt als pendant van een bijna even 

groot exemplaar op vierkante grondslag uit 
de collectie van het Rijksmuseum een krach
tige positie in te midden van het in deze zaal 
opgestelde Delfts aardewerk uit de tijd van 
de koningstadhouder.

Ook voor de in 2013 aangekochte verguld 
zilveren kom met de wapens van Willem en 
Mary werd een passende plek gevonden. Vóór 
de sluiting van Het Loo stond zij op het pronk
buffet in de Nieuwe Eetzaal van Willem III, in 
samenhang met andere kostbaarheden rond 
het ceremoniële tafelen. In het Rijksmuseum 
vormt de kom, die van de internationale smaak 
van het paar en het  decorum aan hun hof op 
het einde van de 17de eeuw getuigt, een wel
kome aanvulling op de kostbare, ingelegde 
meubelen uit de periode uit hun tijd.

PIKANTE SETTING

Jan Davidsz de Heems Vivat Oraenge hangt nu 
in de zaal waarin het Rijksmuseum het Eerste 

Stadhouderloze Tijdperk in beeld brengt. Het 
stilleven met het opschrift ‘Vivat Oraenge’, 
waarop onder andere een door olijf en oranje
takken omgeven oranjeappel is afgebeeld, 
werd in of kort na 1672 in opdracht van een 
Oranjesympathisant geschilderd. In dat jaar 
werd ons land aangevallen door buitenlandse 
legers en was voor de jonge prins Willem III 
de tijd rijp om de macht te grijpen. Het 
‘Oranje  gezinde’ kunstwerk, een ongezouten 
stukje Oranjepropaganda, wordt geflankeerd 
door het marmeren borstbeeld van Johan  
de Witt, de belangrijkste bestuurder van de 
Republiek toen Oranje aan de zijlijn stond, en 
het bekende schilderij van de moord op Johan 
en zijn broer Cornelis de Witt. Een uiterst 
 pikante setting van de Vivat Oraenge dus, te 
meer daar de moordaanslag op Johan de Witt 
een zege betekende voor Willem III.

Medio 2021 opent Paleis Het Loo weer zijn 
deuren en zijn alle stukken die uit logeren zijn 
gegaan, weer teruggekeerd naar de historisch 
ingerichte vertrekken. Op dit moment wordt 
onder het voorplein gebouwd aan een uit
breiding voor de presentatie van de rijke 
 collecties, voor wisseltentoonstellingen en 
publieksfaciliteiten. Ook daar zullen kunst
werken die Paleis Het Loo kon verwerven 
dankzij de steun van de Vereniging Rembrandt 
opnieuw en in de best denkbare condities te 
zien zijns

Paul Rem

Senior conservator Paleis Het Loo

Paleis Het Loo leent uit

Sinds dit voorjaar staan her en der in 
de presentatie van het Rijksmuseum 
objecten uit de vaste collectie van 
Paleis Het Loo. Senior conservator Paul 
Rem van Het Loo legt uit hoe dat zit.

Links: De Heems Vivat Oraenge uit Paleis  

Het Loo in zaal 2.18 van het Rijksmuseum

Rechtsboven: De zeskantige bloemenpagode uit 
Paleis Het Loo in zaal 2.22 van het Rijksmuseum

Rechtsonder: De verguld zilveren kom uit Paleis 
Het Loo in zaal 2.22 van het Rijksmuseum
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Renske Jellema (60 jaar)
Een van onze vrijwilligers bij Als kunst je lief is, Rembrandtlid 
sinds 2015

Wat is het eerste kunstwerk dat u  
zich herinnert?
‘Bij mijn ouders hingen vroeger reproduc
ties aan de wand van Chagall, Gauguin 
en Van Gogh en later tekeningen van de 
Dordtse kunstenaar Otto Dicke. Het eer
ste museale kunstwerk dat mij bijstaat, is 
het beeld Monsieur Jacques van Oswald 
Wenckebach. Dat ken ik uit Rotterdam 
en nu ik bij het Nationaal Park de Hoge 
Veluwe woon, vind ik het leuk dat hij mij 
ook voor het KröllerMüller begroet.’ 

Hebt u ooit kunst gekocht?
‘Mijn eerste kunstaankoop was een aquatint van Krikor 
Momdjian in de jaren tachtig. Daarna heb ik wel meer grafiek 
gekocht. Een werk dat mij heel dierbaar is, is een figuratief 
beeld dat ik voor mijn echtgenoot heb laten maken door  
keramiste Janneke Bruines.’

Hebt u een favoriet museum?
Over het algemeen houd ik van plaatsen waar je ongestoord 
kunst kunt beleven, dus geen musea waar busladingen toeris
ten doorheen worden geperst. Ik denk met plezier terug aan 
Teylers Museum uit de tijd dat er nog Italiaanse tekeningen 
achter gordijntjes hingen om ze tegen licht te beschermen’.
 
Kunt u een werk in een Nederlands museum noemen dat  
u nooit meer zou willen missen? 
‘Mag ik deze vraag omdraaien? Ik wil graag een werk noemen 
dat Nederland juist nooit had mogen verlaten: het zelfportret 
van Judith Leyster in Washington. Dat is zo’n iconisch werk, 
van een vrouwelijke kunstenaar die lid was van het gilde en 
leerlingen had, en bovendien een prachtig portret.’

Welke tentoonstelling heeft ooit indruk gemaakt? 
‘De tentoonstelling over Lucian Freud van tien jaar geleden  
in Gemeentemuseum Den Haag, puur door de kracht van het 
werk. Ik ga graag naar tentoonstellingen waar je rustig kunt 
kijken. Wat dat betreft ben ik blij dat de werken in Als kunst  
je lief is de ruimte hebben.’

Welk werk bij u thuis zou u bij een brand als eerste redden?
‘Ik woon in een huis met een rieten dak en moet dus snel  
weg zijn als er brand uitbreekt. Op mijn weg naar buiten zou 
ik een schilderij van eigen hand meenemen. Mijn echtgenoot 
moet zijn beeldje van Janneke Bruines maar pakken.’

KUNSTVRAGEN
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Voor het Museum voor Religieuze Kunst 
in Uden is de ceintuur een belangrijke 
aanwinst die naadloos aansluit bij de 
eigen identiteit. Het museum maakt 
namelijk deel uit van een monumentaal 
abdij complex dat deels bewoond wordt 
door zusters Birgittinessen. De geschie-
denis van deze achter de muren levende 
gemeenschap gaat terug tot 1434, toen het 
initiatief genomen werd tot de stichting 
van het klooster Mariënwater op het 
landgoed Koudewater ten oosten van 
Den Bosch (thans gemeente Rosmalen).

SCRIPTORIUM

In het klooster zouden zusters en broeders 
gaan leven naar de regel van de Heilige 
Birgitta van Zweden. Een dubbelklooster 
dus, voor vrouwen en mannen, met aan 
het hoofd een vrouw, de abdis. Aan het 
klooster was een scriptorium verbonden. 

Wereldwijd zijn er slechts tien 
van dit soort ceintuurs met 
ivoren sluitstukken bekend.  
Dit verbazing wekkend goed 
bewaarde exemplaar van rond 
1500 is het enige dat nog over 
zijn oorspron kelijke linnen 
riemband beschikt. Enerzijds 
drukt de sobere en verfijnde 
uitvoering de ingehouden  
luxe van de (rijkere) klooster-
lingen in de Nederlanden uit, 
ander zijds is deze ceintuur  
ook in 21ste-eeuwse ogen een 
bijzonder aantrekkelijk en 
aansprekend object.

Stille getuige van 
het kloosterleven

Ceintuur van een 
kloosterzuster
Vlaanderen (Brugge?)
ca. 1500. Linnen en ivoor,  
6,8 x 2,5 cm (riemtong),  
L 143 cm (band)
Bijdrage: € 18.000, waarvan 
€ 10.000 uit het BankGiro 
Loterij Aankoopfonds en  
€ 8.000 uit het Themafonds 
Middeleeuwen
MUSEUM VOOR RELIGIEUZE 

KUNST, UDEN

Aangekocht met steun van 
de Vereniging Rembrandt 
(mede dankzij haar BankGiro 
Loterij Aankoopfonds en haar 
Themafonds Middeleeuwen) en 
de Stichting Vrienden van het 
Museum voor Religieuze Kunst

NIEUWE AANWINST



29  VERENIGING REMBRANDTT  NAJAAR 2018

Vele daar geschreven en verluchte  
handschriften hebben de tand des  
tijds doorstaan en worden bewaard in 
bibliotheken in binnen- en buitenland. 
Zo bezit de Bibliothèque National de 
France in Parijs een handschrift uit 
Koudewater. Mogelijk hebben Franse 
troepen het manuscript geconfisqueerd 
ten tijde van de Bataafse Republiek en 
het naar Parijs overgebracht. 

Uit de begintijd van het klooster  
zijn ook andere kunstwerken en voor-
werpen overgeleverd, in het bijzonder 
een fijn ensemble laat-gotische beelden, 
gemaakt door een anonieme beeldsnijder 
die naar de locatie met de noodnaam 
‘Meester van Koudewater’ wordt aange-
duid. Ook dit cluster zou het klooster 
verlaten, al werd er netjes voor betaald. 
Architect Pierre Cuypers was in 1875 be-
trokken bij een transactie waarbij meer 
dan veertig laat-middeleeuwse werken 
uit het klooster werden verworven voor 
het in aanbouw zijnde Rijksmuseum. 
Veel van deze werken zijn later in de 
vorm van een langdurig bruikleen aan 
het Museum voor Religieuze Kunst  
afgestaan.

IVOORSNIJWERK

De geschiedenis van de zusters kan  
niet in alle opzichten optimaal worden 
verbeeld. Van de oude gebruiksvoorwer-
pen uit het klooster is weinig bewaard 
gebleven, middeleeuwse habijten ontbre-
ken. Vandaar dat het museum bijzonder 
verheugd is dat het, met steun van de 
Vereniging Rembrandt, een klooster-
ceintuur heeft kunnen verwerven, die 
weliswaar niet uit het klooster afkomstig 
is, maar wel nauw met het monastieke 
milieu is verbonden.

De riem, met een band van geweven 
linnen en voorzien van ivoren sluitstuk-
ken, is rond 1500 voor een vrouwelijke 
religieuze gemaakt. De riemtong is  
versierd met voorstellingen van Anna-te-

Drieën en Franciscus van Assisi. Waar-
schijnlijk was de plaats van productie in 
Vlaanderen, mogelijk Brugge, destijds 
een actief centrum van ivoorsnijwerk. 
Via omwegen is de riem in een particu-
liere collectie in Italië terechtgekomen. 
Recent dook hij op in de Nederlandse 
kunsthandel. 

Wereldwijd zijn er slechts enkele  
vergelijkbare kloosterceinturen bewaard 
gebleven, en geen daarvan is compleet 
of beschikt over de oorspronkelijke 
riemband. Meerdere losse gespen en 
riemtongen zijn ondergebracht in de 
Sint-Trudo-abdij in Brugge en de Dom-
schatzkammer te Münster. In Nederland 
heeft Museum Catharijneconvent een 
losse riemtong in de collectie. De recent 
verworven riem beschikt als enige nog 
over zijn oorspronkelijke linnen band  
en op de ivoren gesp na is de ceintuur 
compleet. Daarmee is het een uniek stuk 
voor ons land en daarbuitens

Wouter Prins

Conservator Museum voor Religieuze Kunst

HEROPENING 
Na een ingrijpende verbouwing  
opent het Museum voor Religieuze 
Kunst in Uden zijn deuren vanaf  
7 november voor het publiek. De 
officiële heropening staat gepland 
voor voorjaar 2019. Op 28 november, 
rond het verschijnen van dit Bulletin, 
is er een preview voor leden van 
de Vereniging Rembrandt. De 
openings tentoonstelling De stad als 
klooster is mede tot stand gekomen 
door onderzoek dat Quirine van 
Aerts kon doen met een beurs van 
de Vereniging Rembrandt, dankzij 
een schenking van de Stichting 
Dames Spoorenberg. Te zien tot en 
met 28 januari 2019.
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Het is een fascinerend  
object, deze grote tonvormige 
noppenbeker met een inhoud 
van 1,6 liter. Niet alleen omdat 
16de-eeuwse glazen van deze 
afmeting nauwelijks bewaard 
zijn gebleven, maar ook omdat 
talloze inscripties het gebruik 
benadrukken: je voelt als het 
ware hoe de beker eeuwenlang 
moet hebben gefunctioneerd 
en desondanks nog helemaal 
gaaf is. Het object nodigt de 
nieuwsgierige kijker meteen 
uit tot een nadere bestudering.

 
Het Gemeentemuseum Den Haag 
zag de beker direct als een belang-
rijke aanvulling op zijn vermaarde 
glascollectie, niet in het minst 
omdat het een Venetiaans glas met 
vergelijkbare inscripties uit dezelfde 
periode bezit. De nu verworven 
beker ontleent zijn grote belang 
aan de hoeveelheid namen, jaar- 
tallen en andere inscripties die met 
een diamantstift door niet-profes-
sionele handen zijn aangebracht, 
deels uiterst beheerst met één  
dun lijntje gegraveerd, deels grof 
gekrast. 

ONDERZOEK

Om zoveel mogelijk namen te kun-
nen ontcijferen, is de hulp ingeroe-
pen van paleografen, taalkundigen 
en genealogen. Samenwerking met 
hen is essentieel omdat zij op de 
hoogte zijn van bijvoorbeeld het 
gebruik om klinkerklanken te ver-
lengen met een streepje of om bij 
de notatie van een jaartal de eerste 

Een glas met geschiedenis
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twee cijfers en de laatste twee cijfers 
van elkaar te scheiden door een 
hartje of merkteken. De vele ver-
schillende schrijfwijzen maken het 
lezen niet gemakkelijker. In totaal 
zijn tien notaties van jaartallen 
aangetroffen: 1550 (4x), 1552, 1554 
(onzeker), 1562 (2x), en 1678 (2x). 
Naast het laatste jaartal staat in 
beide gevallen ‘Vrede’, ongetwijfeld 
verwijzend naar de Vrede van 
Nijmegen. Tekeningetjes als ge-
kruiste pijlen, een pijl door een 
hart, een wapenschild en ineenge-
strengelde of uit letters opgebouwde 
figuren zijn minder goed te duiden. 
Hoewel tot nu toe intensief is  
geprobeerd de betekenis en samen-
hang van de namen, initialen en 
teksten te ontrafelen, is het raadsel 
nog niet opgelost.

DRINKBOEKEN

De noppenbeker staat niet op  
zichzelf, er zijn meer bekers met 
naaminscripties bewaard gebleven, 
maar het aantal is heel klein. Wat 
opvalt is dat nagenoeg alle zijn te 
dateren in de 16de eeuw, althans 

wat hun vroegste data betreft, en 
dat de herkomst van alle bekende 
exemplaren in Duits- en Neder-
lands talige landen ligt. Voor welk 
gezelschap dan ook gemaakt, op 
een jaarlijkse maaltijd, als er nieuwe 
leden werden geïnaugureerd of  
als belangrijke gasten een bezoek 
brachten, met deze ‘hensbekers’ 
werd een heildronk of welkomst-
toost uitgebracht. Zo’n heildronk 
was (en is dat nog altijd) een be-
langrijk moment, dat mythische 
proporties kon aannemen. Gebeurde 
dat bij een officieel gezelschap, waar 
men zich bij wilde aansluiten of 
waar men een belangrijke gast was, 
dan moest men worden ‘ingedron-
ken’ door de hensbeker, met soms 

Trechterbokaal 
Waarschijnlijk Hall 
(Tirol), façon de Venise 
155064 (glas), 156474 
(inscripties). Helder 
kleurloos en opaak wit 
filigraanglas met goud
decoratie en diamant
gravure, H 14,7 cm
GEMEENTEMUSEUM  

DEN HAAG

Aangekocht met steun 
van de Vereniging 
Rembrandt in 1960

Noppenbeker  
Nederlanden of Duitsland
2de kwart 16de eeuw (glas), 1550, 1552, 
1554, 1562, 1678 (inscripties).  
Helder groen Waldglas en diamant
gravure, H 18,8 cm
Bijdrage: € 62.500, waarvan € 49.641  
uit het Jaap en Joanna van der LeeBoers 
Fonds
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG

Aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij haar Jaap en Joanna 
van der LeeBoers Fonds), het Mondriaan 
Fonds en Stichting dr. Hendrik Muller’s 
Vaderlandsch Fonds 
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REDERIJKERS?

Hoe past de nieuwe aanwinst van 
Gemeentemuseum Den Haag in dit 
rijtje? Twee zaken springen in het 
oog: de beker is niet op één moment 
voorzien van inscripties, maar ge-
durende een lange periode, bewijs-
baar tussen 1550 en 1678. Het jaar 
1550 was wellicht het belangrijke 
startmoment, toen minstens vier 
personen gezamenlijk de beker  
ledigden en hun naam aan het glas 
toevertrouwden. De familienamen, 
waarvan er tot nu toe ongeveer 
twintig zijn getranscribeerd, komen 
niet uit één stad, maar uit plaatsen 
verspreid over de Zuidelijke en de 
Noordelijke Nederlanden. Mogelijk 
waren het eerder bezoekers van een 
broederschap, van een interessante 
toeristische locatie of een universi-
teit, dan leden.

Het zou een broederschap als 
een rederijkerskamer kunnen zijn, 
omdat rederijkers elkaar van verre 
ook wel opzochten. Spreuken en 
de in de vorm van een kruisje  
geplaatste of dooreengevlochten 
letters zouden dan woordspelletjes 
kunnen zijn, die de broeders van een 
rederijkerskamer zouden moeten 

aanzetten tot het maken van een stuk 
proza of poëzie. Van de rederijkers 
is bekend dat zij hun bijeenkomsten 
rijkelijk lardeerden met drank. Dat 
dan een grote gevulde noppenbeker 
werd rond gegeven, zal niemand 
verbazens 

Jet PijzelDommisse

Voormalig conservator Kunstnijverheid 

Gemeentemuseum Den Haag

 

wel een inhoud van meer dan een 
liter wijn of bier, ad fundum te ledi-
gen. Men legde het drinkmoment 
vaak vast in een ‘drinkboek’ en hield 
daarin de namen van aanwezige 
belangrijke personen bij.1 Verschil-
lende waterschappen bezitten nog 
een dergelijk drinkboek bij hun  
zilveren hensbekers. 

TRECHTERBOKAAL

Het schrijven van een naam óp een 
glas is daarmee volledig vergelijk-
baar. Er zijn enkele exemplaren met 
Duitstalige inscripties bewaard, waar-
van het meest verfijnde glas zich in 
de collectie van het Gemeente mu-
seum in Den Haag bevindt.2 Het is 
een hoge trechterbokaal met witte 
spiralende filigraandraden, vervaar-
digd in Venetië of in Tirol. Zeer over-
zichtelijk en in gevarieerde hand-
schriften zijn tussen de witte draden 
talrijke wederom Duitse namen en 
dateringen gegraveerd, de vroegste 
uit 1564, de laatste uit 1674.

Naast de groene noppenbeker 
zijn er slechts drie andere voorbeel-
den van glazen met namen van 
Nederlandse families bewaard. Het 
Rijksmuseum bezit een lage drink-
schaal met de jaartallen 1573, 1586, 
1591 en de namen en motto’s van 
zes mannen die een belangrijke rol 
speelden in de vroege Tachtig-
jarige Oorlog. In Kasteel-Museum 
Sypesteyn bevindt zich een roemer 
met veertien namen, waaronder 
Cornelius Ascanius van Sypesteyn 
(1666-1747), alle anno 1687, mogelijk 
een studentengezelschap van vrien-
den rondom hem. Onlangs kwam 
in het programma Kunst & Kitsch 
een Antwerpse glazen beker tevoor-
schijn met de namen van Friese 
edelmannen en -vrouwen en het 
jaartal 1599. 

Noten

1. Een beroemd voorbeeld 
zijn de drinkboeken  
behorend bij glazen van 
Schloss Ambras van 
Aartshertog Ferdinand 
II van Tirol (15291595), 
waarin de namen van 
machthebbers en geïn
teresseerden uit heel  
Europa zijn te vinden.

2. Andere glazen met 
Duitstalige inscripties 
bevinden zich in het 
Vorarlberg Museum  
in Bregenz, dat een 
Stangenglas van een 
SünfzenGesellschaft 
uit Lindau bezit, vol 
namen vanaf 1584. 

Een gladde kleurloze  
Venetiaanse beker met 
deksel in het Corning 
Museum of Glass is 
eveneens volgeschre
ven met Duitse namen 
voornamelijk uit het 
laatste kwart van de 
16de eeuw. Het J. Paul 
Getty Museum bezit 
het zogenaamde  
‘Willkommglas’ met 
geëmailleerd familie
wapen van de graaf 
Von Trauttmansdorff 
van Schloss Gleichen
berg bij Graz, met daar
omheen vele namen 
van notabelen en data 
tussen 1559 en 1629.

Detail met enkele 
inscripties, waaronder 
Vrede; Melchior de Fosse; 

‘In liden Verduldich’  

(In het lijden geduldig) 
bij Hubert Lodewich  
en een tekeningetje  
van een Gregoriaanse 
notenbalk met de noten 
d en b verwijst naar de 
daaronder geschreven 
naam D. Baeck.  



NIEUWE 

Het zilveren kistje, gemaakt door de 
Leeuwarder zilversmid Jacobus 
Harmensz Raapsvelt, was gedecoreerd 
met voorstellingen uit het Oud
Testamentische verhaal van Jozef en 
een doodshoofd. Vooral vanwege dat 
laatste motief meende het aanvra
gende museum dat het een zogenaamd 
beaardingskistje was. Omdat katholie
ken in de Tachtigjarige Oorlog hun ker
ken waren kwijtgeraakt, dreigden zij na 
overlijden te worden begraven in niet
gewijde grond. Dat probleem kon wor
den opgelost door een schepje gewijde 
aarde uit zo’n beaardingskistje in de 
kist van de overledene te strooien.

Er is slechts een klein aantal van 
deze kistjes bewaard. Zo heeft Museum 
Catharijneconvent er enkele, in verschil
lende materialen uitgevoerd, sommige 
in de vorm van een doodskist. Het kistje 
dat in 1965 te koop werd aangeboden, 
werd kort voor de bestuursvergadering 
naar Amsterdam gebracht om te wor
den beoordeeld. Zo ver zou het echter 
niet komen.

De toenmalige conservator zilver van 
het Rijksmuseum, mevrouw Duyvené de 

WitKlinkhamer, onderzocht de beoogde 
aankoop en sprak haar vermoeden uit 
dat het om een bruidskistje ging. De 
versieringen zouden verwijzen naar  
huwelijkstrouw en vergankelijkheid. 
Dit soort kistjes, ook wel bekend als 
knottekistjes, werd vooral in Friesland 
en NoordHolland gebruikt bij verlo
vingen. Jongemannen die een meisje 
ten huwelijk vroegen, konden haar één 
of meer munten aanbieden in een 
dichtgeknoopte doek (de knottedoek). 
Wie iets meer te besteden had, kon de 
knottedoek met inhoud in een zilveren 
kistje geven.

Op 25 maart 1965 schreef de direc
teur van het aanvragende museum de 
Vereniging Rembrandt opnieuw om te 
vertellen over de bevindingen van de 
Amsterdamse conservator. Schoo rvoe
tend liet hij weten dat de conservator 
uit het Rijksmuseum wel eens een punt 
zou kunnen hebben en dat hij zijn be
langstelling voor deze mogelijke aan
winst had verloren: het was hem immers 
om de functie van het object te doen en 
niet om de kunstwaarde. De aanvraag 
werd teruggetrokken en het kistje ver

dween uit het zicht. Van de zilversmid 
Jacobus Harmensz Raapsvelt is tegen
woordig nog maar één werk bekend:  
in 2003 werd een knottekistje met zijn 
merk geveild (zie afb.), maar dat was 
niet het exemplaar uit de aanvraag van 
1965s

Een teruggetrokken aanvraag

Het leek zo’n mooie aanwinst: een 

17de-eeuws, zilveren beaardingskistje, 

door katholieken gebruikt bij begra-

fenissen. Op 25 februari 1965 kreeg 

de Vereniging Rembrandt een steun-

verzoek van een museum voor de  

aankoop van ‘dit zeldzame kerkelijke 

stukje’. Maar toen het kistje naar het 

Rijks museum werd gebracht voor de 

bestuursvergadering, bleek het een 

heel andere functie te hebben gehad.

Knottenkistje
Jacobus Harmensz Raapsvelt
ca. 1670. Zilver, L 7,9 cm
HUIDIGE VERBLIJFPLAATS ONBEKEND
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PROF. DR. H.W. VAN OS

OGENBLIK

Monseigneur Aldo

Jacopo della Quercia geeft kracht 
en plasticiteit aan de golvende  
gewaadplooien van zijn beelden. 
Francesco daarentegen denkt in 
cilindrische gestalten, die hun 
middelpunt in zichzelf vinden. 
Gabriel en Maria zijn ingetogen. 
Het kan bijna niet anders dan dat 
hij daartoe werd geïnspireerd door 
de antieke romeinse beeldhouw
kunst. Zijn stille kunst is waar
schijnlijk over het hoofd gezien, 
omdat men de voorkeur gaf aan 
de kracht en expressiviteit van 
grote kunstenaars als Jacopo della 
Quercia en natuurlijk Donatello.

De engel Gabriël en Maria zijn 
nu in het Rijksmuseum prachtig 
opgesteld in een eigen ruimte. 
Vroeger stonden zij in kasteel 
Nijenrode, dat toen eigendom 
was van Jacques Goudstikker.  
Ze hadden een prominente plaats 
in twee nissen van een van de 
grote zalen. Goudstikker had  
de Annunciatie gekocht van de 
franciscanen in Pienza. Voor  
hun kerk had Francesco da 
Valdambrino de beelden ooit  
gemaakt.

Ik kwam voor het eerst in 
Pienza in 1963 voor mijn werk. 
Het stadje was tot een renais
sancestad gemaakt door de 
Sienese paus Pius II. Toen ik het 
bezocht, was het een brokkelig, 
verwaarloosd stadje. De pastoor, 

In de jaren zestig begon ik samen 
met studenten aan onderzoek 
naar vroegItaliaanse kunst. Toen 
heb ik voor het eerst ervaren  
hoeveel emoties gepaard kunnen 
gaan met het verplaatsen van 
kunst. Mijn meest emotionerende 
ervaring op dit gebied betreft 
twee houten beelden van de 
Sienese kunstenaar Francesco da 
Valdambrino (ca. 13751435). Zij 
stellen samen de Annunciatie 
voor, de verkondiging aan Maria.

Deze Francesco is een van de 
meest onderschatte kunstenaars 
van de 15de eeuw. Wie belang
stelling heeft voor de vroege  
renaissance, zou zijn beelden  
alleen al moeten bewonderen 
omdat hij rigoureus breekt met  
de heersende vormentaal van  
de late gotiek met zwiepende  
figuren, bepaald door lineaire  
beweeglijkheid. Francesco’s  
beroemde Sienese tijdgenoot 

Toen ik kunstgeschiedenis 
studeerde, was de herkomst 
van kunstwerken nog geen 
thema. Herkomsten stonden 
met kleine lettertjes  
onderaan een artikel in een 
catalogus als een nauwelijks 
ter zake doende verantwoor
ding. Dat is nu heel anders. 
De geschiedenis van het  
verzamelen is populair  
geworden. Boeken over 
roofkunst zijn niet aan te 
slepen en recuperatie is een 
essentieel onderdeel van 
kunsthistorisch onderzoek.

Gefeliciteerd, en  
of ik die beelden 
mee kon nemen



Willem Röell (29 jaar)
Advocaat, lid Jonge Rembrandtbestuur, Rembrandt- en  
Caiuslid sinds 2017

Wat is het eerste kunstwerk dat u  
zich herinnert?
‘Van de vele musea die ik als kind met 
mijn ouders bezocht, herinner ik me dat 
ik onder de indruk was van de deftige 
heren op de schutters en regentenpor
tretten van Frans Hals in Haarlem. Maar 
het mooist vond ik Teylers Museum, met 
zijn skeletten van dinosaurussen en de 
“Ongemeen Groote” Elektriseermachine.’

Hebt u ooit kunst gekocht?
‘Niet echt. Mijn smaak is een beetje te duur voor mijn  
middelen. Fotografie is misschien wel haalbaar. Werken van 
de onder water geschoten serie Muses van fotografe Christy 
Lee vind ik bijvoorbeeld erg mooi.’

Hebt u een favoriet museum?
‘Dat vind ik moeilijk om te zeggen, elk museum is zo anders 
en ik wil er geen tekortdoen. Maar als ik er echt één moet  
kiezen, noem ik Teylers, vanwege de goede herinneringen aan 
mijn jeugdige ontdekkingstochten daar. In het buitenland is 
het Guggenheim in New York een favoriet, en ook het Prado 
in Madrid, waar ik eindeloos kan dwalen.’ 

Kunt u een werk in een Nederlands museum noemen dat  
u nooit meer zou willen missen? 
‘Ik vind twee dingen van belang bij kunst: het verhaal erom
heen en het “wowgevoel”. De compagnie van Roelof Bicker 
van Bartholomeus van der Helst in het Rijksmuseum heeft 
beide. Een geweldig schilderij met een opmerkelijk detail: het 
anonieme zwarte jongetje dat herinnert aan de schaduwzijde 
van al die pracht en praal.’

Welke tentoonstelling heeft ooit indruk gemaakt? 
‘Coded Nature van Studio Drift deze zomer in het Stedelijk 
Museum sprak mij aan vanwege de nieuwsgierigheid en het 
gebruik van techniek om de natuur te ontdekken. Een andere 
tentoonstelling die mij is bijgebleven, is The Cleaner in het 
Louisiana Museum in Denemarken, met performance art van 
Marina Abrahamovic. Moeilijk en heftig werk, maar wel een 
tentoonstelling waar ik aan terug blijf denken.’

Welk werk bij u thuis zou u bij een brand als eerste redden?
‘Dat zou iets met emotionele waarde zijn, een oude foto of 
raak Sinterklaasgedicht of wellicht een schilderij dat een 
goede vriend hier ophing.’

monseigneur Aldo Franco, ontving 
mij allerhartelijkst en bleek een 
grote hulp bij mijn onderzoek. 
Toen ik hem bij mijn vertrek  
mijn dankbaarheid betuigde,  
antwoordde hij met een vraag. 
Wanneer ik ooit in Nederland  
in een positie van betekenis zou  
geraken, of ik er dan voor kon  
zorgen dat die twee beelden  
weer terug zouden komen naar 
hun oorspronkelijke plek, de San 
Francesco in Pienza.

25 jaar later ging ik in het 
Rijksmuseum werken. Iemand van 
het Museo del Duomo vertelde 
dat aan monseigneur Aldo. Kort 
na mijn benoeming kreeg ik een 
brief van hem. Hartelijk gefelici
teerd, en of ik die beelden mee 
kon nemen wanneer ik weer in 
Pienza zou komen. Twee jaar later 
kwam ik weer in zijn stad. Mét 
zijn brief maar zonder de beelden. 
Hij was blij me te zien. Ik begon 
uit te leggen waarom ik die beelden 
niet kon en wilde verplaatsen. 
‘Laat maar zitten’, zei hij: ‘ik ben 
blij dat je gekomen bent’. Jammer 
genoeg heeft hij niet meer meege
maakt dat in 2006 Frits Scholten, 
de hoofdconservator van beeld
houwkunst van het Rijksmuseum, 
Maria en Gabriël heeft terugge
bracht naar Pienza, waar ze enkele 
maanden in het stadhuis werden 
tentoongesteld s

Gabriël en Maria (Annunciatie-groep)
Francesco da Valdambrino
1410. Gepolychromeerd notenhout,  
H 160 cm (Gabriël) en 162 cm (Maria)
RIJKSMUSEUM AMSTERDAM
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Gefeliciteerd, en  
of ik die beelden 
mee kon nemen

KUNSTVRAGEN



NIEUWE AANWINST
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Klein schilderij met grote uitstraling
Licht en emotie
De nieuwe aanwinst is een studie van licht en emotie. 
Het schilderij kan gezien worden als een tronie, een term 
die letterlijk ‘gezicht’ betekent, maar in de beeldende 
kunst wordt gebruikt voor een karakterkop, een studie 
van een gelaatsuitdrukking. Meestal wordt daarbij met-
een aan Rembrandt gedacht. Van de beroemde meester 
zijn talloze geschilderde en ook geëtste karakterstudies 
bekend, soms zelfportretten, lachend of grijnzend of 
deels in schaduw gehuld. Schalcken heeft zijn opleiding 
gevolgd bij twee voormalige Rembrandtleer lingen: hij 
begon zijn leertijd bij de Dordtse meester Samuel van 
Hoogstraten en leerde de finesses van het vak bij Gerard 
Dou in Leiden.

GEMOEDSTOESTANDEN

Terwijl zijn werk doorgaans vooral schatplichtig is aan 
fijnschilder Dou, laat de tronie zien hoezeer Schalcken 
de lessen van zijn eerste leermeester Van Hoogstraten ter 
harte heeft genomen. Als leerling van Rembrandt 
schreef Van Hoogstraten immers over het bestuderen 
van de ‘affecten’ of gemoedstoestanden die figuren in 
historiestukken zouden kunnen tonen. Hij adviseerde 
zijn leerlingen om zich in dergelijke emoties in te leven. 
Daartoe heeft Schalcken waarschijnlijk ook toneelstuk-
ken opgevoerd op de zolder van Van Hoogstratens huis 
in Dordrecht. 

MEESTER VAN HET KAARSLICHT

Net als zijn tweede leermeester Dou zou Schalcken een 
zeer succesvolle fijnschilder worden. Hij werd beroemd 
als de meester van het kaarslicht. Maar hoe knap ook, 
zo’n kaars pontificaal in het beeldvlak kan snel gekun-
steld overkomen. Hoewel Schalcken spitsvondig op dat 

Deze studie van een opkijkende jongen is een  
a-typisch werk voor Godefridus Schalcken 
(1643-1706), die vooral genrestukken en portretten 
schilderde en grossierde in kaarslichtscènes. Het 
kleine schilderij is een welkome toevoeging aan 
de collectie van het Dordrechts Museum. In de 
eerste plaats vanwege de hoge kwaliteit, maar ook 
omdat het bijzonder mooi aansluit bij de werken 
van Schalcken en tijdgenoten in het museum. 

Studie van een jongen die opkijkt
Godefridus Schalcken
ca. 169295. Olieverf op doek,  
44,4 x 33,8 cm
Bijdrage: € 112.5000, waarvan € 15.000 
van het Daan Cevat Fonds en € 12.500 
van het Willem en Mary Reusde Lange 
Fonds
DORDRECHTS MUSEUM

Aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij haar Daan Cevat 
Fonds en haar Willem en Mary Reusde Lange 
Fonds) in 2018

Zelfportret met brandende kaars
John Smith naar Godefridus Schalcken
1694. Mezzotint, 344 × 251 mm
DORDRECHTS MUSEUM
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thema wist te variëren, werd het toch vaak een trucje dat 
op den duur nauwelijks meer kan verrassen. Zelfs op de 
mezzotint naar zijn zelfportret draait alles om de kaars 
en benadrukt het onderschrift dat Schalcken schoonheid 
voortbrengt uit duisternis. Het is bijna alsof de kunstenaar 
met de tronie wilde bewijzen dat hij ook iets anders kon 
met licht.

De lichtbron is buiten het beeld geplaatst en het  
gezicht van de jongen lijkt bijna zelf te gloeien. Het zou 
een god delijk licht kunnen zijn. De jongen doet met zijn 
rode mantel denken aan uitbeeldingen van de evangelist 
Johannes. Jan van Bijlerts schilderij in het Centraal 
Museum laat een vergelijkbare jongen in het rood zien, 
die met open mond en omhoog gerichte blik zijn open-
baring ondergaat. Schalcken laat echter Johannes’ ge-
bruikelijke attributen als een adelaar en evangelieboek weg 
en zoomt in op het gezicht en de emotie van de jongen. 
Hij maakt er een tijdloos schilderij van. Virtuoos schildert 
hij de glans op het golvende haar en zelfs de wimpers 
van de jongen, een detail dat op 17de-eeuwse portretten 
vrijwel nooit werd weergegeven. 

SCHOTS FAMILIEBEZIT

De tronie van Schalcken is ook een verrassing omdat  
het werk zich eeuwenlang onopgemerkt in het Verenigd 
Koninkrijk bevond en pas recent in de kunsthandel op-
dook. Het is afkomstig uit de collecties van de Schotse 
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Johannes de Evangelist
Jan van Bijlert
162530. Olieverf op doek, 94,3 x 77,6 cm
CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT

Aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt in 1962



markiezen van Lothian. In 1726 werd het voor het eerst 
vermeld in de verzameling van William Kerr, de derde 
markies van Lothian, maar vermoedelijk was het al langer 
familiebezit. Schalcken woonde van 1692 tot 1696 in 
Londen. Hij maakte de tronie waarschijnlijk in die  
periode, mogelijk voor Robert Kerr, de eerste markies 
van Lothian, op het hoogtepunt van zijn internationale 
carrière. Het is niet veel later ontstaan dan het zelfportret 
in het Dordrechts Museum.

Vorig jaar werd het bij Sotheby’s in Londen geveild, 
samen met een andere tronie, als ‘toegeschreven aan 
Schalcken’. Beide werken waren bij kenners volstrekt 
onbekend. Dat had een reden. Tronies zijn uitzonderlijk 
in het oeuvre van Schalcken en door het ontbreken van 
diens karakteristieke kaarslicht werden de kleine werken 
niet direct als eigenhandig herkend. Bovendien werd de 
kwaliteit van de stukken gemaskeerd door een vuile, 
sterk vergeelde vernislaag. Het was het scherpe oog van 
kunsthandelaar Bob Haboldt dat de klasse van de werken 
bij Sotheby’s inzag. Hij kocht de schilderijen op de  
veiling en liet ze restaureren. Het Dordrechts Museum 
kreeg de kans om de mooiste van de twee te kopen. 

‘Schalkse’ dames
Het Dordrechts Museum was al lang op zoek naar een 
kaarslichtscène van Schalcken, maar is vanzelfsprekend 
afhankelijk van wat zich aandient. De tentoonstelling 
Schalcken - Kunstenaar van het verleiden, in 2015-16 in  
samenwerking met het Keulse Wallraf-Richartz-Museum 
georganiseerd, was een mooie graadmeter. Zo’n overzicht 
maakt duidelijk hoe goed de meester in de eigen collectie 
vertegenwoordigd is en laat zien wat zich nog in parti-
culier bezit bevindt. Om het gemis aan genrestukken  
op te vullen konden twee fijngeschilderde paneeltjes met 
‘schalkse’ dames uit het Rijksmuseum in bruikleen in 
Dordrecht blijven. De tronies uit Schotland waren toen 
nog niet in zicht.

De nieuwe aanwinst vult de werken van Schalcken in 
Dordrecht prachtig aan, maar heeft door de krachtige 
uitstraling en de sterke focus op de blik van de jongen 
ook de potentie om een van de beeldbepalende stukken 
in de opstelling te worden, net als de eend van land-
schapschilder Aelbert Cuyp of het schelpenstilleven  
van Abraham Susenier – meesterwerken die door zowel  
kenners als een breed publiek worden gewaardeerd.  
Een schilderij om je over te verbazen, of gewoon om te 
bewonderens 

Sander Paarlberg

Conservator oude kunst Dordrechts Museum
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Zelfportret
Godefridus Schalcken
ca. 169092. Olieverf op doek,  
68,3 x 56,6 cm (ovaal)
DORDRECHTS MUSEUM

Presentatie met 
de nieuwe aanwinst 
in het Dordrechts 
Museum

Een schilderij  
om je over te 
verbazen, of 
gewoon om te 
bewonderen



Meer dan 
alleen 

aankopen 
steunen

De Vereniging Rembrandt helpt 
musea bij het verrijken van hun 
collecties, maar zet zich ook op 
andere manieren in voor ons 
gezamenlijk kunstbezit. 

Dit jaar is de Vereniging begonnen met  
de financiële ondersteuning van restauraties 

door musea vanuit haar BankGiro Loterij 
Restauratiefonds (lees meer op pp. 4648). 

Zo kunnen werken uit het depot weer 
schitteren op zaal.

Omdat wetenschappelijk 
onderzoek in musea steeds meer 

onder druk komt te staan, 
verstrekt de Vereniging elk jaar 

beurzen, waarmee jonge 
kunsthistorici onderzoek kunnen 

doen naar de verzameling.

Museaal 
onderzoek 
mogelijk 
maken

Op de bres 
voor het openbaar 

kunstbezit
De Vereniging brengt onze gezamenlijke collecties 
door middel van publicaties en tentoonstellingen 
voortdurend onder de aandacht. En waar nodig, 

laat zij namens haar 15.500 leden van zich 
horen in het publieke debat.

Bijdragen 
aan restauraties
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‘We scheppen er natuurlijk veel genoegen in iets  
uit te lenen aan een tentoonstelling die zo mooi is 
geworden,’ zegt conservator Maite van Dijk. ‘Ik was 
trots om op de opening ons recent verworven  
portret van Edvard Munch meteen in de eerste zaal 
te zien hangen. Tegelijkertijd is het voor ons wel een 
gemis op zaal, dus ik was blij dat we onze Signac 
mochten houden!’

De aankoop van‘Ponton de la Félicité’ bij Asnières 
in het najaar van 2016 was een klein feestje voor het 
Van Gogh Museum. ‘We zijn er ontzettend blij mee, 
het is een heel belangrijke aanvulling op de collectie. 
Dit schilderij is een mooi voorbeeld van het pointil
lisme en een van Signacs vroegste experimenten in 
deze nieuwe techniek,’ vertelt Maite van Dijk: ‘We 
waren al jaren op zoek naar een pointillistisch schil
derij van Signac dat Van Gogh heeft kunnen zien in 
zijn Parijse tijd. Dit werk, gemaakt in 1886 en geëx
poseerd in de Salon des Indépendants in het jaar 
daarop, heeft hij ongetwijfeld gezien, want hij ging 
alle tentoonstellingen in de stad af.’

Het Van Gogh Museum wil Van Gogh in zijn context 
laten zien. Dat Signac en hij hebben elkaar gekend, 
staat vast. De kunstenaars ontmoetten elkaar in 1887 
voor het eerst en kwamen elkaar daarna af en toe 
tegen aan de oevers van de Seine. Onder invloed 
van Signac en andere Parijse schilders schakelde Van 
Gogh in 1887 over op een lichter palet en begon hij 
te experimenteren met het pointillisme. Hij volgde 
daarin een ander pad dan Signac: waar Signac vooral 
met stippels werkte, gebruikte Van Gogh korte,  
expressieve streepjes. 

‘In onze presentatie vormt ‘Ponton de la Félicité’ 
bij Asnières een heel mooi ensemble met Seurat en 
de Van Goghs uit die periode. We hebben ook een 
prachtig gezicht op de Seine van Charles Angrand 
waarin hij experimenteert met het pointillisme.  
Dit soort schilderijen van tijdgenoten waren allemaal  
visuele impulsen voor Van Gogh in een tijd dat hij 
zelf ook aan het experimenteren was. Dankzij de aan
koop van deze Signac kunnen we zijn ontwikkeling 
als schilder nog beter laten zien.’

VAN ONS ALLEMAAL SINDS 2016
‘PONTON DE LA FELICITE’ BIJ ASNIERES – PAUL SIGNAC
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‘Ponton de la Félicité’ bij
Asnières (Opus nr. 143)
Paul Signac
1886. Olieverf op doek, 
33,4 x 46,7 cm
VAN GOGH MUSEUM, 

AMSTERDAM

Aangekocht met steun van de 
Vereniging Rembrandt (mede 
dankzij haar Claude Monet 
Fonds, haar Liesbeth van Dorp 
Fonds en haar Themafonds 
19deeeuwse Schilderkunst)  
in 2016

De organisatoren van  
Als kunst je lief is waren 
aangenaam verrast door  
de medewerking van de 
deelnemende musea,  
die alle bereid bleken hun 
zaalstukken enkele maan-
den af te staan voor de  
tentoonstelling in Otterlo. 
Een van die musea is het 
Van Gogh Museum, dat 
maar liefst drie topstukken 
uitleende. Een beetje  
opgelucht waren ze daar 
dan ook wel dat één van 
hun recente aanwinsten  
in Amsterdam mocht  
blijven: Signacs ‘Ponton  
de la Félicité’ bij Asnières.



Vier successen  
en een mislukking
De afgelopen jaren heeft het Van Gogh Museum 
belangrijke stappen gezet in het versterken 
van de deelcollectie impressionisten, met 
onder andere de aankoop van Molens in het 
Westzijderveld bij Zaandam van Claude Monet 
en De pier van Boulogne-sur-Mer van Edouard 
Manet. Van Manet ontbreekt tot op heden 
een representatief figuurstuk en daarom heeft 
het Van Gogh Museum in zijn collectieplan de 
wens opgenomen zo’n schilderij te verwerven.

Manet is een sleutelfiguur voor de kunstge
schiedenis en alle ontwikkelingen die op het 
gebied van de schilderkunst plaatsvonden in 

Manets
   Italienne

Dit jaar was Axel Rüger, directeur van het
Van Gogh Museum, een van de sprekers  
op de Algemene Leden vergadering van de 
Vereniging Rembrandt. Met een knipoog 
naar de film Four weddings and a funeral 
vertelde hij over vijf aanvragen van zijn 
museum. Vier daarvan leverden een 
geweldige aanwinst op: een aquarel van 
Van Gogh en schilde rijen van Pissarro, 
Signac en Munch. Dit jaar leek het museum 
daar een vijfde succes verhaal aan toe te 
kunnen voegen, maar die poging strandde. 
Een reconstructie. 

De vooraankondiging
Op 20 april 2018 komt l’Italienne van Edouard 
Manet voor het eerst ter sprake in een vergadering 
van het bestuur van de Vereniging Rembrandt. 
Directeur Rüger van het Van Gogh Museum had 
aangekondigd een aanvraag te zullen doen.  
Er is echter niet veel tijd: op 15 mei zal het 
schilderij geveild worden bij Christie’s in New 
York. Besloten wordt dat een van de bestuurs-
leden het schilderij in New York gaat bekijken.

Axel Rüger sprak op de 
Algemene Ledenvergadering 
van de Vereniging Rembrandt 
op 16 juni in de Oude 
Lutherse Kerk, Aula van de 
Universiteit van Amsterdam
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de tweede helft van de 19de eeuw in Frankrijk. 
Van Gogh schreef meermalen over Manet in 
zijn brieven en erkende hem als belangrijk 
kunstenaar. Niet alleen voor Van Gogh, maar 
ook voor veel andere kunstenaars was hij een 
inspiratiebron. 

Rond de helft van Manets overgeleverde 
oeuvre bestaat uit figuurstukken, waaronder 
portretten, genreschilderijen en moderne his
toriestukken, maar belangrijker nog, Manets 
canonnieke werken zijn figuurstukken, zoals 
Le déjeuner sur l’herbe en Olympia. Dit type 
werk heeft het Van Gogh Museum niet. Ook 
in andere Nederlandse openbare collecties is 
Manet zeer mager vertegenwoordigd. 

Bijna alle kenmerkende Manets bevinden 
zich tegenwoordig in museale verzamelingen 
en op de markt verschijnen hoofdzakelijk de 
meer schetsmatige werken. De veiling van 
Manets Italienne was een unieke kans voor 
het Van Gogh Museum om een krachtig  
figuurstuk te verwerven. Het stond al jaren 
op onze verlanglijst als een van de sleutel
stukken die nog altijd in privébezit waren. 
Qua grootte en compositie heeft het werk 
een museale uitstraling en wat stijl en onder
werp betreft zijn er diverse raakvlakken met 
andere werken in de collectie van het Van 
Gogh Museum aan te wijzen. Het is een  
typische Manet met een prachtige herkomst: 
de familie van de schilderes Mary Cassatt, die 
zelf ook twee stukken uit de nalatenschap 
van Manet uitkoos.

l’Italienne
Edouard Manet
ca. 1860. Olieverf op doek, 73,3 x 60,5 cm
PARTICULIERE COLLECTIE

Een spoedprocedure
Een spoedprocedure wordt in werking gezet.  
Op 9 mei 2018 dient Rüger zijn steunverzoek in 
voor de aankoop van l’Italienne van Edouard 
Manet. De verwachte opbrengst van het schilderij 
is 3 tot 5 miljoen dollar. Een alleszins acceptabele 
prijs volgens Rüger, die dit onderbouwt met een 
analyse van prijzen van enkele andere Manets die 
recent geveild zijn. Gevraagde bijdrage aan de 
Vereniging Rembrandt: € 1 miljoen.

Dat Manet 
zijn gewone 
model zulk 
zelfbewustzijn 
gaf, is sterk en  
was modern
Bestuurslid Vereniging Rembrandt



Agostina Segatori in Le Tambourin
Vincent van Gogh
1887. Olieverf op doek, 55,5 x 47 cm
VAN GOGH MUSEUM

(Vincent van Gogh Stichting)

Een kijkdag in New York
De geraadpleegde adviseur laat zich bijzonder 
positief uit in zijn preadvies. Hij noemt het een 
fascinerend schilderij met een grote aantrekkings-
kracht, dat een belangrijke ontbrekende dimensie  
zal toevoegen aan de collectie van het museum en 
het Nederlands openbaar kunstbezit. Het bestuurs lid 
en een tweede kenner die het schilderij in New York 
zien, reageren al even enthousiast en roemen de 
bravoure en enorme vaart waarmee Manet de  
vrouw heeft neergezet.
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Agostina Segatori?
Er is reden om aan te nemen dat l’Italienne 
Agostina Segatori voorstelt. Niet alleen vertoont 
de vrouw met haar Italiaanse uiterlijk en kleding 
gelijkenis met eigentijdse portretten van 
Segatori, maar er is ook een foto van dit schilderij, 
waarop de zoon van Manets vrouw in de vroege 
20ste eeuw heeft geschreven: ‘l’Italienne: Etude 
d’Italienne’, ‘(modèle connu)’ en ‘Portrait de la 
mère Secator en costume italien’. Agostina 
Segatori is ook meermalen weergegeven door 
Vincent van Gogh, die haar onder andere in café 
Le Tambourin portretteerde. Dit schilderij bevindt 
zich in het Van Gogh Museum.



Frans Hals
Het figuurstuk is het genre waarin Manet uit
blonk en dat een belangrijk deel uitmaakt van 
zijn oeuvre. Hij vond zijn inspiratie in zowel de 
Spaanse schilderkunst van Goya en Velázquez 
als in de Hollandse 17deeeuwse schilderkunst 
die ook voor Van Gogh zo belangrijk was.  
De losse toets, de alledaagsheid en de speelse 
blik van l’Italienne doen denken aan iconische  
werken als De vrolijke drinker van Frans Hals. 

De veiling
De verwachtingen zijn hooggespannen als de 
veiling van start gaat. Met toezeggingen van  
bij elkaar 9 miljoen dollar lijkt het Van Gogh 
Museum een goede kans te maken om het 
hoogste bod uit te brengen. Het loopt anders:  
het museum wordt overboden (zie ook de tekst 
hierboven). Uiteindelijk wordt het schilderij voor 
9,5 miljoen dollar afgeslagen, inclusief opgeld  
11 miljoen dollar, wat overeenkomt met 
ongeveer € 9,5 miljoen.

Het museum  
kon tot 9 miljoen 
dollar bieden,  
wat een comfor-
tabele marge  
leek te zijn
Axel Rüger, directeur Van Gogh Museum

Dat l’Italienne een geweldige aanwinst voor 
het Van Gogh Museum zou zijn stond vast, 
en daarom lukte het ook binnen korte tijd 
een toezegging voor steun van de Vereniging 
Rembrandt te krijgen. Maar toen kwam de 
veiling. Die vond in de avond van 15 mei 
plaats in New York, wat betekende dat het 
bij ons ongeveer 3 uur in de ochtend was 
toen l’Italienne aan bod kwam. Het Van Gogh 
Museum had ervoor gekozen om via een 
handelaar in de zaal telefonisch te bieden met 
twee doelen: om live bij de veiling mee te 
kunnen doen én om anoniem te blijven. Het 
biedingsproces nam snel een vlucht en binnen 
korte tijd was de geschatte prijs van 5 miljoen 
dollar voorbij. Toen had het museum nog  
niet mee geboden. Alles bij elkaar konden  
we tot 9 miljoen dollar meebieden, wat een 
comfortabele marge leek te zijn.

Bij 6 miljoen dollar stapte de handelaar  
namens het museum in het biedingsproces. 
Vanaf een bepaald niveau gaat de bieding in 
stappen van wel 500.000 dollar en daarmee 
gaat de prijs razendsnel omhoog. Richting de 
8 miljoen bleek er nog maar één andere bieder 
over te zijn, die bij elk bod van ons steeds 
heel snel met een tegenbod reageerde.  
Het was dan ook duidelijk dit hij het werk per 
se wilde hebben en bereid zou zijn om nog 
veel hoger te gaan. Het Van Gogh Museum 
moest bij 9 miljoen uit de bieding stappen en 
de tegenbieder heeft het uiteindelijk voor  
9,5 miljoen dollar (hamerprijs, dus exclusief 
opgeld) gekocht. De enige geruststelling is  
dat hij zeker verder was gegaan als het  
museum er nog één bod bovenop gedaans 

Axel Rüger

Directeur Van Gogh Museum

Detail l’Italienne
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GERDIEN WUESTMAN

De meeste musea zijn bekend met het 
fenomeen: schilderijen, meubelen of andere 
kunstwerken die zich al sinds mensenheugenis 
in de collectie bevinden, maar vanwege hun 
conditie niet goed toonbaar zijn. Vaak ont
breken de middelen om deze werken onder 
handen te nemen. In een ver verleden hielp de 
Vereniging Rembrandt incidenteel bij restaura
ties, maar vanaf dit jaar kan zij dat op een meer 
structurele basis doen dankzij haar nieuwe 
BankGiro Loterij Restauratiefonds. Het eerste 
museum dat met succes een beroep op dit 
fonds deed, is Stedelijk Museum Alkmaar.

Directeur Patrick van Mil en conservator Christi Klinkert 
van Stedelijk Museum Alkmaar hoefden niet lang na te 
denken over de vraag welk schilderij voor te dragen voor 
restauratie: het schuttersstuk dat Caesar van Everdingen 
in 1641 voor de plaatselijke Oude of SintJorisdoelen 
maakte. Op die locatie heeft het ruim anderhalve eeuw 
gehangen. Rond 1800 verhuisde het twee meter brede 
doek naar het stadhuis van de gemeente Alkmaar, die het 
in 1874 in beheer gaf bij het plaatselijke museum. Vermoe
delijk was die overdracht alleen op papier, want tot voor 
enkele jaren hing het in de raadszaal van het stadhuis.

Caesar van Everdingen (1616/171678) is de beroemdste 
schilder die Alkmaar heeft voortgebracht. Naast enkele 
portretten en historiestukken bezit Stedelijk Museum 
Alkmaar drie monumentale schuttersstukken van hem, 
waarvan er twee in de vaste opstelling hangen. Het 
vroegste van de drie is Officieren van de Oude Schutterij 
van Alkmaar. Van Mil en Klinkert zouden graag ook dit 
werk permanent tentoonstellen, maar niet zoals het er 
nu uitziet.

Een nieuw gezicht voor de Alkmaarse schutters

Patrick van Mil en 
Christi Klinkert bij de 
Officieren van de Oude 

Schutterij van Alkmaar

Binnenkort weer te zien
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drage om enkele schilderijen gereed te maken voor de 
tentoonstelling, maar dat was niet genoeg om alles te 
doen wat nodig was. Het museum moest daarom een 
keuze maken en koos voor de belangrijkste werken, 
waaronder de twee grote schutterstukken uit 1657. 
Klinkert: ‘Dit zijn de meest gewaardeerde schuttersstukken 
buiten Amsterdam en Haarlem, en ze waren in een heel 

matige staat, dus die moesten we wel laten behandelen. 
Na de restauratie zijn ze veel sprankelender geworden, 
je ziet weer hoe goed en belangrijk die schilderijen zijn.’ 
‘De grandeur is weer terug,’ beaamt Van Mil.

Klinkert vertelt dat het destijds een dilemma was of  
ze ook het ongerestaureerde schuttersstuk uit 1641 een 
plaats zouden geven in de tentoonstelling: ‘Eigenlijk was 
het niet toonbaar, maar we hadden het nodig om de 
 stilistische ontwikkeling van Van Everdingen te illustreren. 
Geld voor een volledige restauratie was er niet, dus het 
werk kreeg een snelle cosmetische opknapbeurt om het 
enigszins presentabel te maken. Op zaal werd de belichting 
aangepast om de aandacht niet te veel op het schilderij 
te vestigen.’

MOMENTUM VOORBIJ

De keuze om de belangrijkste werken voorrang te geven, 
betekende wel dat het schuttersportret uit 1641 voorlopig 
niet meer aan bod zou komen. Klinkert: ‘Na zo’n tentoon
stelling is het momentum voorbij. Dit schuttersportret 

Een nieuw gezicht voor de Alkmaarse schutters

Conservering wordt 
beschouwd als iets wat 
musea zelf moeten 
oplossen

Binnenkort weer te zien

OVERSCHILDERINGEN

Al enkele jaren hangt het schilderij aan een rek in het 
depot. Je hoeft geen specialist te zijn om te zien waarom. 
De voorstelling gaat schuil onder een dikke, vergeelde 
vernislaag, waardoor de kleuren mat ogen. Barsten in de 
verflaag doen vermoeden dat het doek ooit is opgevouwen 
of opgerold, mogelijk tijdens de Tweede Wereldoorlog, 

toen het schilderij elders werd ondergebracht. Op verschil
lende plaatsen zijn donkere vlekken te zien: verkleurde 
retouches en overschilderingen, aangebracht door eerdere 
restauratoren om beschadigingen in de verflaag te herstel
len of aan het zicht te onttrekken. Klinkert wijst enkele 
probleemgebieden aan, waaronder in de gezichten, die 
ten dele overschilderd zijn. Sommige schutters hebben 
een starre, bijna karikaturale gezichtsuitdrukking die 
weinig meer met het handschrift van Van Everdingen te 
maken heeft. 

VLEIEND PENSEEL

Dat het werk in slechte staat was en op enig moment 
zou moeten worden gerestaureerd was al zeker twintig 
jaar bekend, maar de kwestie kwam pas actief op de 
agenda bij de voorbereidingen voor Vleiend penseel, de 
grote tentoonstelling over Caesar van Everdingen van 
201617. Het probleem was echter dat het schutters portret 
niet het enige werk was dat dringend restauratie behoefde. 
De gemeente Alkmaar gaf het museum een royale bij

V.l.n.r. overschildering 
en vernisafnametest 
op de kin; scheur en 
vernisafnametest; 
sleetsheid aan de rand 
en vernisafnametest. 
Foto’s: Restau ratie 
atelier Metz



heeft een ingrijpende restauratie nodig, het is er niet 
eentje die je even meeneemt. Onze eigen middelen zijn 
ontoereikend. In de aanloop naar een tentoonstelling 
lukt het nog wel eens financiële steun voor restauraties 
te vinden en incidenteel is een particuliere begunstiger 
bereid om bij te dragen, maar over het algemeen hebben 
sponsoren daar niet zoveel belangstelling voor: conser
vering wordt beschouwd als iets wat musea zelf moeten 
oplossen. Daarom zijn wij heel blij met dit initiatief van 
de Vereniging Rembrandt.’

 
LAAG VOOR LAAG

Stedelijk Museum Alkmaar raamt de kosten van de restau
ratie van het schutterstuk op € 50.000. Wat maakt zo’n 
operatie zo kostbaar? Klinkert: ‘Dat heeft alles te maken 
met de precisie van werken. Met dit schilderij zal een 
restaurator ongeveer driekwart jaar bezig zijn. Restaura
toren werken laagje voor laagje, dus hoe groter het be
schilderde oppervlak, hoe kostbaarder een behandeling 

is. Een oude vernislaag wordt met een wattenstaafje 
weggehaald, heel voorzichtig, om niets van de verf mee 
te nemen. Dan worden oude retouches verwijderd, en 
oude vullingen worden er met een scalpel uitgehaald.  
Zo wordt het schilderij laag voor laag afgepeld tot er 
(bijna) alleen nog oorspronkelijke verflagen te zien zijn. 
Vervolgens wordt het stuk weer opgebouwd: alle kale 
plekjes worden gevuld en geretoucheerd.’ 

NIEUWE INFORMATIE

De bedoeling is om het laatste deel van de restauratie op 
zaal te laten uitvoeren, zodat het publiek kan meekijken, 
net als het Rijksmuseum nu met de Nachtwacht gaat 
doen. Eén ding is alvast zeker: na de restauratie krijgt het 
schilderij een plek op zaal bij de andere werken van Van 
Everdingen. Van Mil: ‘Van Everdingen is onze Rembrandt, 
en die willen we in volle glorie en in de volle breedte 
laten zien. Ons streven is het verhaal van de Alkmaarse 
schilderkunst zo goed mogelijk te vertellen.’ Ook kunst
historici zullen met belangstelling naar het resultaat uit
kijken, verwacht Klinkert: ‘Er staan een paar ongedateerde 
en ongesigneerde schilderijen op Van Everdingens naam 
die we niet goed kunnen plaatsen in het oeuvre. Dit 
groeps portret is een belangrijke opdracht en is zowel ge
signeerd als gedateerd, dus we verwachten dat restauratie 
nieuwe informatie over zijn stilistische ontwikkeling gaat 
opleveren.’ s

Gerdien Wuestman is redacteur van het Bulletin van de 

Vereniging Rembrandt

Met dank aan de BankGiro Loterij
Het nieuwe restauratiefonds van de Vereniging Rembrandt  
kon in 2018 worden opgericht dankzij een extra gift van  
€ 500.000 van de BankGiro Loterij. Vanuit dit fonds zal  
de Vereniging vijf jaar lang bijdragen aan restauraties van  
(toegepaste) kunst in Nederlandse openbare collecties. 

Officieren van de 
Oude Schutterij  
van Alkmaar
Caesar van Everdingen
1641. Olieverf op doek, 
106,4 x 200,3 cm
STEDELIJK MUSEUM 

ALKMAAR
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NIEUWE AANWINST
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‘ANTIECQUE’ VAZEN

Om een zo groot mogelijk marktaandeel te  
veroveren, produceerde de Loosdrechtse porse-
leinfabriek een enorme verscheidenheid aan 
luxueuze gebruiksvoorwerpen en sierkunst. 
Vazen zijn echter uiterst zeldzaam. Een enkele 
vaas met een overeenkomstige vorm, maar  
zonder geschilderde decoratie of vergulding, 
bevindt zich in de collectie van het Victoria  
and Albert Museum in Londen. Als set zijn de 
aangekochte vazen uniek. Het is verleidelijk  
te denken dat zij identiek zijn aan de drie 
Loosdrechtse ‘antiecque’ vazen op een schoor-
steenmantel die worden genoemd in de boedel-
beschrijving van Eva de Mol-van Eibergen, 
schoonzuster en geldschietster van de oprichter 
van de porseleinfabriek.

De beschrijving ‘antieque’ duidt op de neo-
klassieke vorm. Deze vorm is vrij eenvoudig. Vanaf 
de ronde voet op een vierkante sokkel lopen de 
vazen twee keer naar boven wat breder uit, bol op 
de buik, hol bij de hals. De heldere belijning wordt 
alleen onderbroken door de expressieve leeuwen-
mascarons aan de zijkanten. De ‘edele eenvoud’ 
die na de opgravingen in Pompeï in alle kunsten 
een hoge vlucht nam, werd door de smaak- 
goeroes van de 18de eeuw expliciet in verband 
gebracht met de waarden van de Verlichting. 
Voor de Loosdrechtse porseleinbakkers was de 
eenvoudige vorm ook een ideale drager voor 
de gedetailleerd geschilderde landschappens

Rik van Wegen, conservator KasteelMuseum Sypesteyn

Less is more

Voor het moderne oog is de frisheid 
van het neoclassicisme lastig te ervaren. 
Kunnen we de Nachtwacht nog zien zon-
der hem te herkennen van koekblikken 
en herinnert de Mona Lisa ons niet eerst 
en vooral aan theedoeken en persiflages? 
Het neoclassicisme kennen we nu 
vooral van Blokker en brocante, maar 
het less is more van deze stijl was na de 
rococo revolutionair. 

Kasteel-Museum Sypesteyn heeft onlangs een 
set van drie vazen uit de Loosdrechtse porse-
leinfabriek kunnen verwerven. De vazen van 
omstreeks 1782 zijn aan zowel de voor- als de 
achterzijde fraai gedecoreerd met landelijke 
taferelen en voorzien van decoraties in reliëf 
en goud. Aangenomen wordt dat ze waren  
bestemd om voor een spiegel op een schoor-
steenmantel te staan, zodat ook de achterzijde 
goed kon worden gezien.

Schoorsteengarnituur
Loosdrechtse porseleinfabriek
ca. 1782. Porselein, H ca. 22 cm en 
ca. 25 cm 
BiJdrage: € 9.500 uit het BankGiro 
Loterij Aankoopfonds
KASTEELMUSEUM SYPESTEYN

Aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij haar BankGiro 
Loterij Aankoopfonds), de Stichting 
Hollands Porselein en de Vrienden van 
Sypesteyn

De Duitse prentkunstenaar Daniël 
Chodowiecki (17261801) zette de 
natuurlijke eenvoud van Verlichting, 
neoclassicisme en burgerdom af tegen de 
gekunsteldheid van adel, Ancien régime 
en rococo.  
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Een Afrikaan in porselein
De Vereniging Rembrandt zal niet vaak een aankoop 
gesteund hebben van een object waar zo weinig feite-
lijke gegevens van bekend zijn. Geen kunstenaar, geen 
precieze datering, nauwelijks een gedocumenteerde 
herkomst, een onduidelijke functie. Toch is dit beeld 
een superieure aanwinst voor de Collectie Nederland.

Dat heeft te maken met het feit dat van oudsher in 
Nederland een actieve belangstelling bestond voor 
Chinees en Japans porselein. Dat begon al vroeg in 
de 17de eeuw en nog steeds is oosters porselein in 

het Nederlandse interieur iets vanzelfsprekends.  
We verschillen daarin van de omliggende landen, waar 
het bezit van porselein onder de midden- en lagere 
klassen veel minder algemeen was en is. Je kunt zelfs 
zeggen dat porselein als onderdeel van de wooncul-
tuur een typisch Nederlands fenomeen is.  

Die continue belangstelling door de eeuwen heen 
leidde uiteindelijk tot omvangrijke collecties oosters 
porselein in onze musea: het Rijksmuseum, Keramiek-
museum Het Princessehof, het Groninger Museum, 
Museum Boijmans Van Beuningen, Gemeentemuseum 
Den Haag, het Zeeuws Museum en diverse kleinere 
collecties. Bij elkaar geven ze een schitterend over-
zicht van de geschiedenis en ontwikkeling van het 
Chinese (export)porselein. 

FAMILLE NOIRE

Ondanks de omvang en verscheidenheid van dat  
museale bezit zijn er uiteraard ook lacunes en wensen. 
Een nauwelijks vertegenwoordigde categorie is 
Chinees porselein met een versiering in zwart email 
op het glazuur: het zogenaamde famille noire. Het 
kan beschouwd worden als een variant op het beken-
dere famille verte, porselein met een versiering in over-
wegend groene emails, hier toegepast op het lotusblad, 
het rokje en de halsband. Emailkleuren als zwart, 
groen en geel vereisten een tweede bakproces op  
een lagere temperatuur, nadat de eerste glazuurlaag 
was aangebracht. Voor het goud was zelfs een derde 
ovenbrand nodig op nog lagere temperatuur.  
De techniek om een famille noire-glazuur te realiseren, 
is gecompliceerd en werd pas aan het begin van de 
18de eeuw experimenteel ontwikkeld in Jingdezhen, 
het centrum van de keramiekproductie in de provincie 
Jiangxi.

De reden voor die ontwikkeling ligt waarschijnlijk 
in de vraag van individuele Europese handelaren die 
op zoek waren naar exclusieve vormen en versieringen 
en bij de Chinese verkopers aandrongen op noviteiten. 
Die particuliere kooplieden hadden de wind mee, want 
in 1694 had de VOC aangegeven dat ze afzag van een 
eigen handel in porselein wegens te lage winstgevend-
heid. Tegelijkertijd nam in Europa de vraag naar 
exotisch porselein enorm toe en waren de winsten op 
bijzondere stukken hoog. Famille noire voldeed zeker 
aan de eisen voor iets nieuws en exclusiefs, maar het 
glazuur werd selectief toegepast in de versiering op 
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Verwondering over de wereld van ver

Op de TEFAF van 2018 ontdekte Het Scheep
vaartmuseum een opvallend en zeldzaam por
seleinen object. Dit beeld van een Afrikaanse 
man, gemaakt door een Chinese pottenbakker 
in een nieuwe techniek, geeft een indruk van 
de manier waarop rond 1700 in Europa naar de 
buitenwereld werd gekeken. Met verwondering 
en bewondering en ook met het verlangen  
het fraais uit die verre wereld te bezitten.

Vazen met vogels  
bij bloemtakken
Maker onbekend,  
China, Kangxiperiode 
ca. 1700. Porselein met 
emailkleuren (famille 

noire), H 48,1 cm
RIJKSMUSEUM, 

AMSTERDAM



kleinere objecten: kommen, thee- en koffiegoed, 
schoteltjes, kleine beeldjes van de acht Daoïstische 
Onsterfelijken. Uitzonderlijk zijn twee grote vazen 
in het Rijksmuseum in deze techniek, verder zijn 
voorbeelden in Nederland bepaald schaars.

KUNSTKAMMER-OBJECT?

Dan verschijnt plotseling zo’n fantastisch Chinees  
famille noire-beeld op de TEFAF. Het is een wonder  
dat die Chinese pottenbakker zoiets kon maken in 
die nieuwe techniek, en in zo’n perfectie. En dan dat 
formaat – Chinese porseleinen beelden voor export 
zijn zelden zo groot, of ze nu gekleurd of blauw-wit 
zijn. Het vertelt ook veel over de context, over de 
privéhandel in het begin van de 18de eeuw, over het 
Chinese streven zich te voegen naar een verscheiden-
heid aan opdrachten voor de export en daarvoor 
nieuwe vormen en technieken uit te vinden.

We weten niet wie de opdrachtgever was, maar er 
zijn nog enkele andere exemplaren van dit model  
bekend – één in de Lady Lever collectie in Liverpool 
en twee, met een klok daarin gemonteerd, in het 
Residenzmuseum in München – en waarschijnlijk 
zijn ze in één keer besteld. We weten evenmin welk 
vertrek ze indertijd moesten sieren (waren het 
Kunstkammer-objecten?), wat ze kostten en wat hun 
latere wederwaardigheden waren. Er lijkt een gegra-
veerde inscriptie op de buik te staan – wellicht geeft 
dat nog nieuwe informatie. Maar dat dit beeld een 
heel welkome en heel bijzondere aanwinst is, dat is 
volstrekt duidelijk!

Christiaan J.A. Jörg is oudconservator van het Groninger Museum en 

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden (OostWest interacties in de 

kunstnijverheid)

Staande Afrikaanse man
Maker onbekend, China, Kangxiperiode
170020. Porselein met emailkleuren  
(famille noire), H 41,9 cm
Bijdrage: € 140.000, waarvan € 40.000 uit het Caius Fonds
HET SCHEEPVAARTMUSEUM, AMSTERDAM

Aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt (mede dankzij 
haar Caius Fonds), het Mondriaan Fonds, het Compagnie Fonds en  
de Vereniging Nederlands Historisch Scheepvaartmuseum
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Detail met inscriptie (?)



Een hybride beeld
Een ontwikkeling in de vroegmoderne kunst die pas 
recentelijk is gaan opvallen, is de continue belangstel-
ling voor Afrikanen als onderwerp van kunstwerken. 
Die ontwikkeling begon omstreeks 1400 met de op-
komst van de zwarte koning in de Duitse kunst van 
het Rijnland. Tijdens de Europese expansie in de 
16de eeuw kwamen daar etnografische prenten bij 
terwijl in de eerste helft van de 17de eeuw opvallend 
veel kunstenaars serieuze pogingen deden om 
Afrikanen (meestal jonge mannen) zo natuurgetrouw 
mogelijk te schilderen, te tekenen en in prent weer te 
geven. Rembrandts Twee Afrikaanse mannen uit 1660 
is daar een hoogtepunt van en meteen ook een eind-
punt. Gevoed door de toenemende omvang en ver-
spreiding van slavenhandel begonnen zich na deze tijd 
door heel Europa steeds uitgesprokener stereotypen 
af te tekenen rond slavernij en ongelijke machtsver-
houdingen. 

HOORN DES OVERVLOEDS

Dit beeld van een staande zwarte man is een duide-
lijke manifestatie van die nieuwe tendens, waarin een 
aantal oudere tradities samenkomt, Ten eerste zijn de 
naaktheid, het rokje, de juwelen en de sterk benadrukte 
fysieke kenmerken onmiskenbaar een nieuwe, decora-
tieve invulling van de oudere etnografische traditie. 
De zon op het voorhoofd en de ivoren hoorn des 
overvloeds, die hier letterlijk gevuld kan worden met 

kostbare bloemen, komen uit allegorische voorstel-
lingen van het continent Afrika. Tenslotte is er een 
onmiskenbare verwijzing naar slavenhandel: de slaven- 
band om de hals was in het laatste kwart van de 17de 
eeuw zelfs uitgegroeid tot een mode-attribuut voor 
zwarte slavenpages, zowel in kunst als in realiteit.

Staande Afrikaanse figuren waren aan Europese 
hoven sinds de late 16de eeuw geliefd als dragers,  
bijvoorbeeld van gedecoreerde kokosnoten, nautilus-
schelpen of struisvogeleieren. Halverwege de 17de 
eeuw werden ze ook verwerkt in guéridons, bijzet- 
tafeltjes in de vorm van een dragende figuur, die 
eveneens vooral geliefd waren aan Europese hoven. 
Het ebbenhout waaruit de vroegste exemplaren ge-
maakt werden, leende zich goed voor de weergave 
van de donkere huid. De vermeende dienstbaarheid 
van Afrikanen, die immers als gedoemd tot slavernij 
werden beschouwd, vond men passen bij de draag-
functie. Voor het selecte, veelal hoofse publiek dat  
dit soort beelden opstelde in de luxe interieurs van 
hun paleizen behoorde dit, samen met de Afrikaanse 
pages die daar daadwerkelijk leefden, tot de wereld 
van exotische dienstbaarheid. 

BOEDDHA-SCULPTUUR

Bij de Staande man in het Scheepvaartmuseum strekt 
dat exotische zich nog verder uit, tot in Azië. Zwart 
porselein was een nieuw, bijzonder en duur luxepro-
duct uit China. De Chinese herkomst zou ook de  
opvallende Boeddha-achtige indruk kunnen verklaren. 
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Afrika 
Meester I.C.I.
(houtsnede uit Cesare Ripa, Iconologia 

ofte Uytbeeldinghe des Verstandts, 
Amsterdam 1644)

Twee Afrikaanse mannen
Rembrandt
1661. Olieverf op doek,   
77,8 x 64,4 cm
MAURITSHUIS, DEN HAAG 

Guéridon
Maker onbekend
ca. 1710. Gepolychromeerd  
lindehout, H 234 cm
STÄDTISCHES MUSEUM, BRAUNSCHWEIG

Miles Congensis 
(detail uit Willem Jansz Blaeu,  
Africae nova descriptio) 
ca. 1630. Gravure, 410 x 555 mm
MARITIEM MUSEUM ROTTERDAM 



Een aantal van de 32 lakshana’s of vaste fysieke  
kenmerken van Boeddha lijkt onbewust verwerkt  
in de staande Afrikaan. De weergave van kroezend 
haar is bijvoorbeeld gevormd naar dat op veel 
Boeddha-beelden. De zon op het voorhoofd zal  
de Chinese kunstenaar hebben doen denken aan 
Boeddha’s zogenaamde derde oog, misschien niet 
toevallig een symbool voor verlichting. Ook de  
manier van staan is verwant aan Boeddha-sculptuur. 
Het lotusblad is traditioneel de zetel van Boeddha  
en een symbool van zuiverheid.

De combinatie van Europese ideeën over 
Afrikanen met een vorm waarin Chinese en Europese 
picturale conventies en tradities samenkomen, leverde 
een hybride en daardoor eigenaardig beeld op. Die 
opvallende hybride aard is kenmerkend voor export-
kunst. Lange tijd bevond dit soort werk zich aan de 
randen van ons kunsthistorische blikveld. Mede 
door maatschappelijke ontwikkelingen komt daar nu  
verandering in. Steun van de Vereniging Rembrandt 
betekent ook in dat opzicht veels 

Elmer Kolfin is universitair docent kunstgeschiedenis aan de Universiteit 

van Amsterdam

Thomas Hees met zijn neven Jan 
en Andries Hees (detail)
Michiel van Musscher
1687. Olieverf op doek, 76 x 63 cm
RIJKSMUSEUM AMSTERDAM
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In het vorige Bulletin zat een kleurplaat  
met een detail uit het schilderij van Jan Jansz 
Mostaert uit het Rijksmuseum dat nu is te 
zien in Als kunst je lief is. Diverse kinderen 
stuurden hun kleurplaat in. Vaak bleken zij 
een verrassende draai aan de voorstelling  
te hebben gegeven. Merijn heeft zijn prijs  
inmiddels ontvangen, alle inzenders bedankt!

Mostaerts 
in de dop

Merijn (5)

Josephine (5) 

Roeland (9)

Laut (6) en Boaz (5)

Iris (3,5)



NIEUWE AANWINST

Van Jongmaat 
tot Meester

Naar het 
museum

Een lidmaatschap van de 
Vereniging Rembrandt kan  

met u meegroeien. Zie over de 
verschillende lidmaatschappen 

en mogelijkheden voor 
schenken en nalaten  

www.verenigingrembrandt.nl

De Vereniging organiseert lezingen, ontvangsten 
en previews van tentoonstellingen voor haar 

leden. Een leuke manier om uw kennis te 
verdiepen én om andere kunstliefhebbers te 

ontmoeten.

Voor € 75 (jongeren € 28) bent u lid  
van de Vereniging Rembrandt. Daarmee 
draagt u niet alleen bij aan bloeiende 
kunstcollecties, maar kunt u ook zelf 
genieten van het moois dat onze musea 
te bieden hebben.

Leden kunnen met hun 
Rembrandtkaart het hele jaar 
door vrij van entree de vaste 
collecties bezoeken van meer 

dan 125 gesteunde musea.

Word lid 
en verzamel 

mee

Exclusieve 
ontvangsten
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JONGE
MEESTER
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De Vereniging kort

Nooit te jong voor een Rembrandtkaart
Wie op jonge leeftijd in aanraking komt met kunst, zal later makkelijker een 
museum binnenstappen, dat is vaak een overweging om (klein)kinderen een 
lidmaatschap van de Vereniging Rembrandt te geven. Grootouders Van 
Nieuwenhuizen-ten Cate gaven hun 3-jarige kleinkind Friso een lidmaatschap  
tot zijn 35ste levensjaar.

‘Nu zijn wij er als grootouders nog, nu 
kunnen wij dat doen,’ zegt de heer Van 
Nieuwenhuizen, die zelf ook op jonge 
 leeftijd in aanraking met kunst kwam. ‘Als 
jongetje van 11, 12 jaar ging ik altijd graag 
naar het Centraal Museum in Utrecht. 
Saenredam, het Utrechtse schip, de stijl
kamers, ik vond het allemaal prachtig. 
Toen ik daar op een dag weer met mijn 
twee kwartjes bij de entree stond, werd  
ik aangesproken door de toenmalige 
 directrice, mejuffrouw Elisabeth Houtzager. 
Ze herkende me van eerdere keren, nam 
me mee en schreef een handgeschreven 
toegangskaart uit waarmee ik voor 10 gulden 
een jaar lang het Centraal Museum mocht 
bezoeken – een museumjaarkaart avant  
la lettre. Ik heb daar heel veel plezier aan 
beleefd en ben later ook geschiedenis en 
kunstgeschiedenis gaan studeren.’

‘In het Bulletin las ik over de mogelijk
heid een jongerenlidmaatschap af te sluiten. 

Dat heeft twee voordelen: wij helpen de 
Vereniging Rembrandt ermee én doen 
onze kleinzoon een plezier. Hij is pas 3½, 
maar weet al heel goed wat een museum 
is. Wat wij hopen, is dat hij door museum
bezoek begrip voor kunst en cultureel erf
goed krijgt en dat hij ziet wat voor impact 
kunstvoorwerpen kunnen hebben. Kortom, 
dat het zijn leven verrijkt. Er is eigenlijk 
geen betere organisatie dan de Vereniging 
Rembrandt om je kunstliefde over te dragen 
op de volgende generatie. Vrijdag gaan we 
met Friso naar het Rijksmuseum. Wij zijn 
benieuwd wat hij ervan vindt!’

Met de feestdagen ook een lidmaatschap 
cadeau geven? Ga naar de website van de 
Vereniging Rembrandt of gebruik de kaart 
achterin dit Bulletin. 

Zie voor meer informatie  
www.verenigingrembrandt.nl

NIEUWS VAN DE VERENIGING

Papyrus van Kenna
Op 12 oktober is in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden de tentoonstelling 
Goden van Egypte van start gegaan. In deze presentatie zijn onder andere drie 
pas gerestaureerde vellen van de beroemde papyrus van Kenna te zien.

In de afgelopen maanden zijn freelancerestauratoren Femke Prinsen en Alexandra 
Nederlof druk bezig geweest met het onderzoeken en behandelen van enkele vellen 
uit dit Egyptische dodenboek, dat in zijn geheel 17,7 meter lang is. Het restauratie
project werd mogelijk gemaakt door een beurs uit het Van der Klaauw Fonds van de 
Vereniging Rembrandt. 

Rembrandtkaart 2019 
Volgend jaar is een Rembrandtjaar. Verschillende 
musea besteden met tentoonstellingen en 
 publicaties aandacht aan het 350ste sterfjaar van 
Rembrandt. De Vereniging blijft niet achter en 
herdenkt de meester door een in 1895 gesteunde 
studie van een liggende leeuw op de lidmaat
schapkaart van 2019 af te beelden.

Nieuwe podcasts
Hebt u de podcasts van de reeks Eenmaal,  
andermaal al beluisterd? Hier hoort u spannende 
verhalen achter aankopen als het Japanse 
 kamerscherm of het zwaard van Ommerschans. 
De meest recente afleveringen gaan over de 
Monet voor het Zaans Museum en de Magritte 
voor Museum Boijmans Van Beuningen.

In samenwerking met de Vereniging Rembrandt 
en BNR Nieuwsradio verzamelde journalist Gerard 
Oonk een aantal van de boeiendste aankoopver
halen voor een 12delige serie van podcasts. Tien 
ervan zijn inmiddels te beluisteren via de BNR app, 
de website van BNR, via iTunes of Spotify. U kunt 
de reeks – ‘de schatkamer met anekdotes’, aldus 
hoofdredacteur Sjors Fröhlich van BNR Nieuws
radio – op elk gewenst moment verkennen.
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GESTEUNDE AANKOOP

Jonge Rembrandtleden  
in Amsterdam
Op 20 oktober was een ontvangst voor Rembrandtleden tussen 
de 18 en 35 jaar in het Amsterdam Museum. Het programma van 
de Jonge Rembrandt Art Talks ging van start met twee korte 
rondleidingen van kunstliefhebbers en kunstprofessionals langs 
enkele hoogtepunten in de collectie van het museum.

Aansluitend discussieerden kunsthandelaar Jan Six en kunstenaar 
David Bade met elkaar en het publiek over manieren van kijken  
naar kunst. Waar sommigen zich met alle rust van werk naar werk 
verplaatsen, pikken anderen er bij binnenkomst direct één werk uit 
om nader te bestuderen. Hoewel tentoonstellingen vaak de directe 
aanleiding vormen om een museum te bezoeken, worden de vaste 
collecties zelden overgeslagen. 

In het spoor van Caravaggio
Op 16 december opent Utrecht, Caravaggio en Europa in het 
Centraal Museum in Utrecht. Een tentoonstelling die niet te 
missen is voor liefhebbers van 17de-eeuwse schilderkunst, want 
het is een unieke gelegenheid om het werk van Utrechtse 
 caravaggisten tussen dat van Europese tijdgenoten als Orazio 
Gentileschi, Jusepe de Ribera en Simon Vouet te zien.                  

De samenstellers laten meer dan zestig werken uit kerken, musea 
en privécollecties in Europa en de Verenigde Staten naar Utrecht 
komen. In de eerste vier weken van de tentoonstelling is er boven
dien een bijzondere eregast: de Graflegging, een altaarstuk van  
3 bij 2 meter, geschilderd door Caravaggio zelf. Dit schilderij behoort 
tot de belangrijkste werken uit de collectie van de Vaticaanse 
musea en wordt alleen bij hoge uitzondering uitgeleend.

Hoe krijgt een middelgroot museum als het Centraal Museum 
zo’n ambitieuze tentoonstelling voor elkaar? ‘We hebben deze 
tentoonstelling samen met de Alte Pinakothek in München ge
organiseerd,’ vertelt conservator oude kunst Liesbeth Helmus. 
‘Dat wij dit initiatief konden nemen, is onder meer te danken aan 
onze rijke collectie. Het Centraal Museum heeft vanaf de jaren 
twintig van de vorige eeuw met hulp van de Vereniging Rembrandt 
de ene na de andere caravaggist kunnen kopen, waaronder abso
lute topstukken als De roeping van Mattheus door Hendrick ter 
Brugghen. Vier werken in de tentoonstelling zijn verworven met 
steun van de Vereniging Rembrandt.’

De tentoonstelling is te bezoeken van 16 december tot  
en met 24 maart 2019. Daarna is zij nog drie maanden in  
de Alte Pinakothek in München te zien.

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.
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Noppenbeker (detail) 
Nederlanden of Duitsland
2de kwart 16de eeuw (glas), 1550, 1552, 
1554, 1562, 1678 (inscripties).  
Helder groen Waldglas en diamant gravure, 
H 18,8 cm
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG 

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 15.500 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



De leden van de Vereniging Rembrandt hebben op vertoon van het bewijs van lidmaatschap  
vrije toegang tot de vaste collecties van de onderstaande musea die sinds de oprichting van de 
Vereniging in 1883 zijn gesteund bij de aankoop van kunstwerken. 
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 WilletHolthuysen 
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 
Rijksmuseum voor 
  Volken kunde 
Museum De Lakenhal 
Universitaire Bibliotheken
  Leiden

p loosdreCht
KasteelMuseum Sypesteyn 

p mAAstriCht
Bonnefantenmuseum 

p mArken
Marker Museum 

p middelBurg
Zeeuws Museum 

p nAArden
Nederlands 
  Vestingmuseum 

p nijmegen
Museum Het Valkhof 

p otterlo
KröllerMüller 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 voor Religieuze 
  Kunst 

p uithuizen
Menkemaborg

p utreCht
Centraal Museum  
Museum Catharijneconvent 
Museum Speelklok 

p vAAssen
Kasteel Cannenburch 

p vlissingen
Zeeuws maritiem muZEEum 

p voorBurg
Museum Swaensteyn 

p voorsChoten
Kasteel Duivenvoorde 

p weesp
Museum Weesp

p woerden
Stadsmuseum Woerden

p zAAndAm
Zaans Museum
Museum van het 
  Nederlandse Uurwerk 

p zAltBommel
Stadskasteel Zaltbommel 

p zierikzee
Stadhuismuseum 

p zutphen
 Museum Henriëtte Polak
Stedelijk Museum 

p zwolle
Museum de Fundatie
Stedelijk Museum 

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 

p venlo
Museum Bommel van Dam

Floris Arntzenius, Strand bij Scheveningen (ca. 1900).  
Aanwinst voor Museum Gouda.
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mee als 
kunst 
u lief is  


