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In dit zomernummer van  
het Bulletin worden zeven 
aanwinsten besproken  
die de collecties van vijf 
stedelijke musea en één 
rijksmuseum versterken. 
Deze zeven werken zijn  

door de Vereniging Rembrandt gesteund met in 
totaal € 1.809.933. Van dit bedrag nam het B 
ankGiro Loterij Aankoopfonds € 496.508 voor  
zijn rekening en de bij Vereniging ingestelde 
Fondsen op Naam € 170.000.

Alle zeven aankopen voldoen ruim aan de criteria 
die de Vereniging Rembrandt stelt: zij zijn van 
kunsthistorisch belang, zij passen in de collectie van 
het museum dat aanvroeg en voegen daarenboven 
waarde toe aan het geheel van het openbaar 
kunstbezit in Nederland. Al die verschillende 
verzamelingen, ontstaan vanuit de stad, vanuit de 
regio, provincie of vanuit nationaal perspectief, 
vormen samen de Collectie Nederland, van en  
voor ons allemaal. 

Van en voor ons allemaal, dankzij de leden van  
de Vereniging en de ook dit jaar weer toegezegde 
schenking van het Prins Bernhard Cultuurfonds, 
maar ook dankzij al die andere particuliere 
donateurs, private fondsen, BankGiro Loterij én  
het publieke Mondriaan Fonds, die zo met elkaar 
uiting geven aan hun maatschappelijke betrokken-
heid bij dit goede doel: het mogelijk maken een 
prachtige, over heel Nederland verdeelde collectie 
met iedereen te kunnen delen.

U weet, als lid van de Vereniging Rembrandt,  
dat de private en publieke fondsen onmisbaar zijn 
voor de collectievorming van ons openbaar kunst-
bezit. De in dit Bulletin besproken aanwinsten en  
de bijdrage van de Vereniging Rembrandt aan die 
aankopen laten dat weer duidelijk zien. Dat besef 
van onmisbaarheid wil de Vereniging Rembrandt, 
samen met u, uitdragen. Want als je dit weet, dan 
kan het toch niet anders dan dat je ook deel wilt 
uitmaken van kunst in Nederland?

Fusien Bijl de Vroe
Directeur van de Vereniging Rembrandt
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p beeldhouwkunst

p fotografie

P glas
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P kunstnijverheid

P middeleeuwse kunst

p moderne en hedendaagse kunst
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p prenten en tekeningen

p schilderkunst 16de en 17de eeuw

P schilderkunst 18de eeuw

p schilderkunst 19de eeuw

P zilver
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Versterken en 
beschermen van 
de Collectie Nederland

Sinds haar oprichting in 1883 heeft 
de Vereniging Rembrandt bijgedra-
gen aan belangrijke kunstaankopen 
van meer  dan 125 musea door het 
hele land. In dit nummer worden 
aanwinsten gepresenteerd van musea 
in Amsterdam, Delft, Den Haag (2x), 
Leiden, Rotterdam en Zaandam. 

Verzamelgebieden

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

In dit nummer

PRENTEN EN TEKENINGEN

 15 Uit het atelier van de 
glasschilder

Werkplaatstekening voor een 
gebrandschilderde glasruit
Leiden, 1520-30
MUSEUM DE LAKENHAL, LEIDEN

SCHILDERKUNST 16DE EN 17DE 

EEUW

 22 Een uitmuntend geschilderd 
eerbetoon

Gezicht in de Nieuwe Kerk te Delft 
Hendrick Cornelisz van Vliet, 1661
MUSEUM PRINSENHOF, DELFT

KERAMIEK

 18 In Japonse rock en mantua

Stel bloemenhouders in de vorm 
van een man en vrouw
Delft, ca. 1690
GEMEENTEMUSEUM, DEN HAAG

SCHILDERKUNST 19DE EEUW

 26 Ambitie Zaans Museum 
beloond

De Voorzaan en de Westerhem
Claude Monet, 1871
ZAANS MUSEUM, ZAANDAM

BEELDHOUWKUNST

 32 Een monument voor  
het vluchtige ogenblik

Impression de Boulevard,  
Femme à la voilette
Medardo Rosso, 1923 (1895)
MUSEUM BOIJMANS VAN 

BEUNINGEN, ROTTERDAM

FOTOGRAFIE

 36 Het ultieme beeld in 
onberispelijke afdruk

Chuch Door, Hornitos
Benjamin Weston, ca. 1940

RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

MODERNE EN HEDENDAAGSE 

KUNST

 38 De leegte voelbaar gemaakt

Untitled (no. 48, Three Leaning 
Planes)
Fred Sandback, 1969
GEMEENTEMUSEUM, DEN HAAG

Achtergrond

 6 Gezocht: kennis, 
betrokkenheid 
en passie
Gerdien Wuestman
Toegepaste kunst 
blijft nog altijd 
grote groepen 
mensen boeien, 
maar er is ook 
reden tot zorg. 
Een gesprek met conservatoren 
Jet Pijzel-Dommisse en Reinier 
Baarsen.

 9 De collectie Van Regteren 
Altena: meer dan 
30 tekeningen gekocht
Peter Hecht
In vier veilingen werd de 
tekeningen verzameling Van 
Regteren Altena verkocht. 
Dit voorjaar was de finale. De 
Vereniging Rembrandt was erbij.

 12 Regionale 
wortels, 
nationale allure
Gerdien Wuestman
In juni werd 
bekend dat Rijksmuseum 
Twenthe na eerdere 
bezuinigingen weer in 
aanmerking komt voor subsidie. 
Goed nieuws voor een museum 
dat stevig in de lift zit.

En verder

  31 Ogenblik: Weerzien
Prof. dr. Henk van Os 
Meer dan zestig 
jaar geleden 
raakte Henk van 
Os onder de 
indruk van een 
aquarel van Constant Gabriël. 
Het was een bijzonder moment 
toen hij dit werk onlangs weer 
terugzag in Teylers Museum.

  Kunstvragen
  21 Philip de Haseth Möller
  21 Saskia Simonis

Vereniging Rembrandt

 14 Uitnodiging Najaars-
ontvangst 2015

 21 Uit het archief van de 
Vereniging Rembrandt

 40 Nieuws van de Vereniging

 46 Maak deel uit van kunst in 
Nederland

 47 Ondersteunde musea

Nieuw in de Collectie Nederland



Verzamelgebied kunstnijverheid 

 Gezocht: kennis, betrokkenheid   en passie

6  VERENIGING REMBRANDT  ZOMER 2015

De twee conservatoren zijn al vele 
jaren verantwoordelijk voor enkele 
van de belangrijkste verzamelingen 
toegepaste kunst in Nederlandse 
musea. Jet Pijzel-Dommisse, tevens 
bestuurslid van de Vereniging 
Rembrandt, organiseert dit jaar haar 
laatste grote tentoonstelling Nederland 
dineert – vier eeuwen tafelcultuur in 
het Gemeentemuseum Den Haag, 
waar zij sinds 1998 conservator is. 
Reinier Baarsen heeft meer dan 
 twintig jaar leiding gegeven aan de 
(in 2006 opgeheven) afdeling beeld-
houwkunst en kunstnijverheid van 
het Rijksmuseum, waar hij nu senior 
conservator meubelen is. Daarnaast 
is hij sinds 2014 buitengewoon hoog-
leraar Kunstnijverheid en Decoratieve 
Kunst tot 1800 aan de Universiteit 
van Leiden. Zij erkennen dat er in 
Nederland vooral door de jongere 
generaties minder wordt verzameld, 
maar van een algehele malaise is 
 volgens hen geen sprake. Pijzel-
Dommisse: ‘Er is juist meer belang-
stelling dan vroeger, door program-
ma’s als Tussen Kunst en Kitsch en 
door grote beurzen’. ‘Er is enorm 
veel interesse’, bevestigt Baarsen: 
‘Mensen kijken er graag naar en zijn 

benieuwd naar de achtergrond van 
wat ze zien. Sinds de heropening van 
het Rijksmuseum, met de gemengde 
opstelling, valt het ons steeds weer 
op dat veel bezoekers naar de 
 meubelen, de keramiek, het zilver  
en dergelijke worden getrokken.’

CIVIC PRIDE

Tegelijkertijd zijn er ook ontwikke-
lingen die tot bezorgdheid leiden, 
waarbij met name de situatie van 
stedelijke musea met collecties 
 toegepaste kunst in het oog springt. 
‘Na de Tweede Wereldoorlog waren 
er veel musea die zich gingen richten 
op kunstnijverheid, en zij hebben 
toen veel gekocht, ook voorwerpen 
die eigenlijk niets te maken hebben 
met de betreffende stad,’ vertelt 
Baarsen. ‘De generatie daarna wilde 
er moderne kunstmusea van maken 
en is moderne kunst gaan verzamelen. 
De kunstnijverheid werd niet alleen 
opgeborgen, maar er werden ook 
nieuwe conservatoren aangetrokken 
die vooral uit de hoek van de moderne 
kunst kwamen. Musea hebben  
toen kunst van bijvoorbeeld Marlene 
Dumas of Armando gekocht, vaak 
fantastische werken, maar zonder 
specifieke banden met een bepaalde 
stad. Daarmee is het lokale soms op 
de achtergrond geraakt.’

 Als voorbeeld noemt Baarsen het 
Centraal Museum in Utrecht, een 
museum dat overigens consequent 
veel aandacht aan oude kunst geeft. 
‘Zij hebben een van de belangrijkste 
meubelcollecties van Nederland, de 
oudste stedelijke collectie die de 
hele geschiedenis van het meubel 
laat zien. Die wordt nauwelijks ge-
toond. Ook het zilver wordt bijna 
niet meer getoond. De stijlkamers 
zijn afgebroken. Het gevaar is dat 
alles weggestopt wordt in de depots 
en niet meer te zien is, terwijl het 

Toegepaste kunst: een bloeiend vakgebied of een liefhebberij 
van nog maar enkelen? Het succes van programma’s als  
Tussen Kunst en Kitsch en antiekbeurzen suggereert een grote 
belangstelling, maar zowel aan universiteiten als in veel musea 
lijkt de aandacht voor kunstnijverheid tanende. De leerstoel 
Kunstnijverheid aan de Universiteit van Leiden werd niet 
meteen opgevuld, bij diverse musea verdwenen conservatoren 
met specialistische kennis en her en der staan collecties oude 
meubelen en zilver weg te kwijnen in de depots. Een gesprek 
met Jet Pijzel-Dommisse en Reinier Baarsen over de uitdagingen 
van hun vakgebied.

GERDIEN WUESTMAN

‘Er is juist meer 
belangstelling dan 
vroeger, door 
programma’s als 
Tussen Kunst en 
Kitsch en door 
grote beurzen’

‘Die verhalen 
blijven de moeite 
waard om te 
vertellen, aan elke 
nieuwe generatie 
en ook aan 
bezoekers uit het 
buitenland’
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gaat om stedelijke trots, om civic 
pride. Voor de tentoonstelling die 
eind dit jaar over de schilder Wonder 
wordt gehouden, zijn de conservator 
oude schilderkunst Liesbeth Helmus 
en ik bijpassende meubelen in het 
depot gaan zoeken. Meteen blijkt 
weer wat die een verdieping kunnen 
brengen en hoe groot het enthou-
siasme ervoor is. Eeuwenlang hebben 
zilversmeden in een stad gewerkt, er 
is een traditie. Dat wordt onderschat. 
Het lijken traditionele verhalen en je 
kunt wel zeggen dat het oude koek 
is, maar die verhalen blijven de 
moeite waard om te vertellen, aan 
elke nieuwe generatie en ook aan 
bezoekers uit het buitenland.’

In dit verband stemt het weinig 
hoopvol dat de leerstoel Kunst-
nijverheid – de enige in Nederland – 
aan de Universiteit van Leiden na  
de pensionering van hoogleraar 
Willemijn Fock in 2007 niet op de-
zelfde wijze is voortgezet, waardoor 
er vele jaren nauwelijks studenten 
voor dit specialisme hebben gekozen. 
Wat betekent dit voor de toekomst? 
Zowel Baarsen als Pijzel-Dommisse 
maakt zich zorgen om het verdwijnen 
van collectiegerelateerde kennis bij 
sommige kleinere musea. ‘Een col-
lectie waar je niets van weet gaat 
dood,’ zegt Baarsen. ‘De basis is 
 kennis’, benadrukt Pijzel-Dommisse. 
‘Je moet weten wat er in de verza-
meling is en waarom het is verzameld. 
Steden als Den Haag en Amsterdam 
zijn altijd internationaal georiënteerd 
geweest, er waren hier in de 17de en 
18de eeuw veel buitenlandse objec-
ten te zien en te koop. Door kennis 
worden spectaculaire mogelijke aan-
winsten op de markt eruit gepikt, 
soms bij onbeduidende veilinghuizen.’

Een tot de verbeelding sprekend 
voorbeeld is de enkele jaren geleden 
ontdekte Japanse lakkist die bij toeval 
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Jet Pijzel-Dommisse: ‘Naar onze 
vier Haagse toiletstellen heb ik uit-
gebreid onderzoek mogen doen. Dat 
leert veel over de oorspronkelijke 
samenstelling, de naamgeving van de 
objecten, het gebruik. Het zilveren 
‘manstoilet’ dat de laatste telg uit 
het geslacht Van Aylva op 10-jarige 
leeftijd krijgt, met scheerbekken 
en zeepdoos. Het strakke vergulde 

toilet stel van Veronica van Aerssen 
van Sommelsdijk, dat zij bewust 
 nalaat aan haar jongste dochter, met 
bibberhandje in 1698 opgeschreven. 
De problemen voor de notarisklerk 
bij een boedelbeschrijving als hij een 
voorwerp niet kent en het spelden-
bakje dan maar een ‘ding met vier 
holtes voor spelden’ noemt… Er zijn 
zoveel verhalen.’

Reinier Baarsen: ‘Deze kast is in 1975 
op een veiling in Amsterdam door het 
Rijksmuseum aangekocht, toen nog 
niets over de herkomst bekend was. 
Op grond van het exotische voor-
komen werd verondersteld dat hij in 
Antwerpen zou zijn gemaakt. Tijdens 
mijn onderzoek naar 17de-eeuwse 
Nederlandse meubelen ben ik er-
achter gekomen dat dit de ‘groote 
ebbekas met parlemoer ingeleyt’ moet 
zijn die de Amsterdamse meubel-
maker Herman Doomer omstreeks 
1640 heeft vervaardigd. Doomer was 
de beroemdste vertegenwoordiger 
van een nieuw type meubelmakers in 

Amsterdam, de ‘ebbenhoutwerkers’. 
Doordat we nu weten dat hij deze 
sensationele kast heeft gemaakt, 
 hebben we een heel andere kijk 
 kunnen ontwikkelen op het belang 
van Amsterdam als centrum van 
 opzienbarende meubelkunst.’

‘Door kennis 
worden 
spectaculaire 
mogelijke 
aanwinsten op  
de markt eruit 
gepikt, soms bij 
onbeduidende 
veilinghuizen’

Meerwaarde 
door onderzoek
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mee doen, bijvoorbeeld een span-
nende presentatie met vitrines van 
spiegels voor het Delftse aardewerk 
in de stijlkamers: zowel de voor-
werpen als de stijlkamers zijn in hun 
waarde gelaten. Zalen vol vitrines 
met alleen porselein, zonder enige 
context, dat werkt niet meer voor 
het gemiddelde publiek.’ Baarsen: 
‘Een uitdaging is dat mensen visueel 
zo verwend zijn, zo overvoerd. Door 
reclame met zeer geraffineerde ver-
overingstechnieken, door televisie, 
door tijdschriften. Voor musea is het 
moeilijk om daarmee te concurreren. 
Die verwendheid leidt bij musea tot 
onzekerheid, maar je moet niet het 
vertrouwen verliezen in de stukken 
zelf.’

Het presenteren van kunstnijver-
heid vraagt speciale aandacht, vindt 
Baarsen. ‘Als je in een museum voor 
een schilderij staat, is de verhouding 
die je tot het schilderij hebt niet heel 
veel anders dan in de 17de eeuw. 
Maar in de toegepaste kunst is alles 
bedoeld om deel uit te maken van 
het leven, dus als je een kandelaar in 
een vitrine in een museum zet heb je 
heel wat uit te leggen. De vorm van 
dat voorwerp is berekend op de 
 werking van het licht van een kaars 
en de hele betekenis van kandelaars 
met kaarsen, op een tafel of elders in 
het interieur, gaat natuurlijk verloren. 
Objecten van toegepaste kunst 
 hebben het daarom moeilijk in musea. 
Een kast moet je bijvoorbeeld eigen-
lijk open kunnen maken; dan wordt 
de gelaagdheid van het kunstwerk 
pas duidelijk. Daarom hebben die 
objecten meer zorg nodig, meer ver-
halen, de context van de presentatie.’ 
‘Meer verhalen’ betekent overigens 
niet per definitie lange tekstborden 
op zaal: ‘In het Rijksmuseum hebben 
we gekozen voor teksten van maxi-
maal 60 woorden en dat wordt door 

iedereen als een succes ervaren. Als 
we alles zouden opschrijven zou het 
een verschrikking worden. Daarom 
hebben we enorm geïnvesteerd in 
toepassingen voor smartphones en in 
de website.’

Ook Pijzel-Dommisse wijst na-
drukkelijk op het belang van context 
en verhalen: ‘Bij zilver ging het vroeger 
alleen om stijl en vorm, maar zilver  
is meer dan dat. Het gaat ook om  
de herkomst, om wapens en dus 
 families, het onderdeel zijn van een 
ensemble. We relateren het nu veel 
meer aan sociale geschiedenis en het 
gebruik van die voorwerpen. Ik ben 
op dit moment bezig met een boek 
voor bij mijn afscheidstentoonstel-
ling Nederland dineert – vier eeuwen 
tafelcultuur, en probeer juist ook die 
verhalen op papier te krijgen.’

‘Kunstnijverheid heeft het nodig 
dat iedere generatie opnieuw kijkt  
en opnieuw interpreteert,’ zegt 
Baarsen. Over een antwoord op  
de vraag waar het vakgebied het 
meest bij gebaat zou zijn, hoeft hij 
dan ook geen moment na te denken: 
‘Betrokkenheid. Kennis en betrokken-
heid, vanuit musea en universiteiten.’ 
‘En passie voor een voorwerp’, vult 
Pijzel-Dommisse aan. ‘Eerst word  
je getroffen door schoonheid, bij-
zondere vormgeving of materiaal-
gebruik, je voelt iets van de tijd 
waarin het is ontstaan. Voor mij 
krijgt een voorwerp vervolgens een 
enorme meerwaarde als je iets meer 
van de context weet. En dat bereik  
je door een heerlijke speurtocht in 
 literatuur en archieven.’s

Gerdien Wuestman is redacteur van het 
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werd gevonden in een huis in de 
Loirevallei maar die in het midden 
van de 17de eeuw een Amsterdams 
huis moet hebben gesierd. Of het 
 zilveren busje dat het Gemeente-
museum Den Haag twee jaar geleden 
kocht. Dat bleek een ontbrekend 
stuk van een belangrijk zilveren 
 toiletstel in de collectie van het 
 museum te zijn, waarvan het bestaan 
alleen bekend was door een oude 
 inventaris. Pijzel-Dommisse: ‘Je hebt 
iemand nodig die zegt “Wauw, dat 
moet dát ding zijn!” Omdat er kennis 
is, wordt het belangrijk en wordt het 
gekocht. Voor dat Lutherse kastje 
dat onlangs werd verworven door 
het museum in Alkmaar, ben ik in de 
boeken van het Rapenburgproject 
gaan kijken en toen ontdekte ik dat 
de grootvader van de vrouw door 
wie het kabinetje in de familie kwam 
theoloog was. Dát maakt het kastje 
interessant, want ineens begrijp je de 
aanwezigheid van die portretten van 
kerkhervormers! Een ander voor-
beeld zijn de twee bloemenhouders 
die kort geleden zijn gekocht door 
het Gemeentemuseum: je moet heel 
veel onderzoek hebben gedaan naar 
Delfts aardewerk, voor je de durf 
hebt veel geld uit te geven aan ex-
centrieke bloemenhouders...’

VEROVERINGSTECHNIEKEN

Wat kunnen musea doen om  
hun collecties kunstnijverheid  
onder de aandacht te brengen? 
Pijzel-Dommisse: ‘Je hebt aan de  
ene kant de fanatieke verzamelaars 
die álles willen zien, en aan de 
 andere kant de mensen die je moet 
zien te verleiden. Dat kun je bijvoor-
beeld doen door aantrekkelijke op-
stellingen. Het Rijksmuseum heeft 
een prachtige en serieuze presentatie, 
maar in het Gemeentemuseum 
 kunnen we daar ook iets grappigs 

‘Je moet niet  
het vertrouwen 
verliezen in de 
stukken zelf’

NAJAARSONTVANGST 
Nederland dineert – vier eeuwen tafelcultuur 

De tentoonstelling Nederland dineert in het Gemeentemuseum Den Haag 
geeft een prachtig overzicht van vier eeuwen tafelcultuur. Bezoek deze 
tentoonstelling tijdens de Najaarsontvangst van de Vereniging Rembrandt  
op 18 oktober. Lees meer op p.14.
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De collectie Van Regteren Altena

Meer dan 30 tekeningen gekocht

PETER HECHT

In 1883, toen de fameuze  collectie 
De Vos werd geveild, kocht de  
groep liefhebbers die kort daarna de 
Vereniging Rembrandt zou oprichten 
meer dan 500 tekeningen, en be-
taalde zij voor een van Goltzius’ 
mooiste bladen, Het geketende aapje, 
toen nog toegeschreven aan Roelant 
Savery, 255 gulden. Op de eerste, 
Londense veiling van de collectie 
Van Regteren Altena veranderde 

In een actie die enigszins doet denken aan haar  oprichtingstijd, heeft de 
Vereniging Rembrandt op de vier achtereenvolgende veilingen van de collectie 
Van Regteren Altena 31 kavels voor het Nederlands openbaar kunstbezit 
verworven. Maar het woord enigszins moet daarbij wel worden onderstreept.

Goltzius’ tekening van zijn eigen 
hand voor meer dan 3,3 miljoen 
euro van eigenaar. Dat blad had  
Van Regteren Altena in 1929 voor  
50 gulden gekocht. Gelukkig heeft 
Goltzius die tekening twee keer ge-
maakt, en berust de andere versie al 
sinds de 18de eeuw in Teylers 
Museum in Haarlem.

Het aantal tekeningen in het 
Rijksprentenkabinet werd met die 

aankoop uit de collectie De Vos in 
1883 verdubbeld. Nu is die verzame-
ling wat de Hollandse tekeningen 
betreft een van de rijkste ter wereld. 
En om nog even verder te relativeren 
wat betreft toen en nu: de jonge 
Vereniging Rembrandt steunde vooral 
het Rijksmuseum, al wist ook het 
Mauritshuis haar al snel te vinden. 
De andere musea deden rond 1900 
nog nauwelijks mee. Nu wel, en met 
de 31 aankopen die uit de verzameling 
Van Regteren Altena zijn gedaan, 
werden maar liefst acht verschillende 
instellingen verrijkt. Omdat het be-
houd van een aantal bladen uit de 
verzameling Van Regteren Altena van 
nationaal belang werd geacht, kon er 

Drie heren bekijken 
het Forum Romanum 
vanaf de Triomfboog 
van Septimius Severus
Anoniem
ca. 1640. Rood krijt, 
zwart krijt, pen en  
inkt in bruin, bruin  
gewassen,  
180 x 246 mm
TEYLERS MUSEUM, 

HAARLEM

De tekening van drie 
heren op het Forum 
Romanum door een 
onbekende tekenaar is 
aangekocht met steun 
van de Vereniging 
Rembrandt en Matthijs 
de Clercq (New York).
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ook een beroep worden gedaan op 
de Stichting Nationaal Fonds 
Kunstbezit, en hebben ook andere 
fondsen, waaronder het VSBfonds, 
de musea gesteund. 

Op de eerste en meest spectacu-
laire veiling, waarop 71 tekeningen 
voor meer dan 16 miljoen euro 
 werden verkocht, konden zes van de 
acht tekeningen worden verworven 
die de Vereniging voor Nederland 
wilde helpen behouden. Deze teke-
ningen zijn al in een eerder Bulletin 
besproken (najaar 2014). De acht  
Van Dongens en de tien andere 
 tekeningen die de Vereniging op de 
tweede, in Amsterdam gehouden 
veiling heeft kunnen kopen, zijn 
deels in de vorige aflevering van  
het Bulletin gepubliceerd en voor de 
rest afgebeeld in het Jaarverslag over 
2014. Op de derde veiling, in Parijs, 
kwamen overwegend Franse en 
Italiaanse tekeningen onder de 
hamer. Het bieden op een  zeldzaam 
blad van Piranesi, geschat op 40 tot 
60.000 euro, werd gestaakt toen de 
130.000 euro waren gepasseerd. Bij 
die gelegenheid kon alleen nog een 
tekening worden gekocht van 

Lodewijk Toeput, een met Karel van 
Mander bevriende schilder, die als 
Pozzoserrato in de Veneto werkzaam 
was. Deze tekening is overgenomen 
door Teylers Museum.  

DE VIERDE EN LAATSTE VEILING  

En toen kwam de finale, in Amster dam, 
met nog eens 293 nummers met 
Nederlandse en Vlaamse tekeningen, 
waaronder veel goeds uit de 18de eeuw 
en een prachtige groep tekeningen 
door Hollanders in Italië gemaakt. 

Op die veiling, op 13 mei 2015, 
 werden nog eens dertien tekeningen 
gekocht, met als hoogtepunt een 
nogal wild en slordig blad, waarop 
een onbekende tekenaar het bezoek 
van drie 17de-eeuwse heren aan het 
Forum Romanum heeft vastgelegd. 
Daar staan ze dan, met hun be-
pluimde hoeden en hun degens, 
samen met het ventje met de grote 
sleutelbos dat hen kennelijk heeft 
toegelaten, bovenop de triomfboog 
van Septimius Severus. Twee van  
de drie toeristen zijn zo te zien al uit-
gekeken, de derde wijst nog op  
de verderop gelegen Boog van  
Titus. En rechts in beeld schetste de 

tekenaar een koe, zoals die destijds 
nog op het Forum mochten grazen. 
Tot voor kort werd deze tekening 
aan Gerard ter Borch toegeschreven, 
verkocht werd ze nu als ‘omgeving 
Pieter van Laer’, waarschijnlijk omdat 
zo’n informele en humoristische kijk 
op de kunsttoerist in Rome nog het 
meest aan hem en zijn bentgenoten 
doet denken. Maar ook naamloos is 
deze tekening nogal een feest, en 
een mooie aanwinst voor Teylers 
Museum ook, waar veel van de beste 
tekeningen van Hollanders in Italië 
zijn te vinden. 

Op deze veiling werd verder 
onder meer een – inmiddels ook 
door Teylers overgenomen – hoogst 
uitzonderlijke Bloemaert gekocht: een 
portretje van een non, dat kennelijk 
omwille van de voorgestelde is be-
waard, want in de meer karakteris-
tieke, en voor de meeste verzamelaars 
waarschijnlijk ook meer aantrekkelijke 
tekening op de achterkant van het 
blad werd genadeloos de schaar 
gezet. Portretten heeft Bloemaert zo 
goed als nooit gemaakt, en de ver-
onderstelling is dan ook dat het hier 
om een aan denken aan zijn halfzusje 

Portretje, vermoedelijk van 
Barbara Bloemaert
Abraham Bloemaert
ca. 1612. Rood en wit krijt, 
146 x 132 mm
TEYLERS MUSEUM, HAARLEM

Het portretje door Abraham 
Bloemaert is aangekocht 
met steun van de Vereniging 
Rembrandt en Matthijs de 
Clercq (New York).

Fragment van een studie  
van een knielende 
 jongeman (achterzijde van 
het portretje van Barbara 
Bloemaert).
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Barbara gaat, dat in 1606 was toege-
treden tot de Clarissen in Den Bosch. 
Voor haar kloosterkerk – en wellicht 
ook op haar voorstel – schilderde 
Bloemaert in 1612 zijn eerste grote 
 altaarstuk, een Aanbidding van de 
herders (nu in het Louvre). Het lijkt 
mij goed mogelijk dat het fragment 
met de knielende jongen op de keer-
zijde van het portretje behoorde tot 
de  eerste schetsen voor dat werk, en 
dat Bloemaert in de loop van dat 
 project ook de tekening van zijn 
zusje maakte, die vervolgens werd 
uit geknipt en in de familie bewaard.

Rijkdom is het – en verleidelijk om 
over alle aankopen van 13 mei te 
schrijven. Zoals over de tekening van 
Gerrit Pietersz Sweelinck (de broer 
van de componist), of over de drie 
tekeningen van Aert Schouman, die 
door het Dordrechts Museum wer-
den overgenomen. Kostelijk is de 
gekleurde studie van de kangoeroe-
muis, volgens Schouman zelf in  
1786 na ’t leven getekend bij Aernout 
Vosmaer, directeur van de stad  hou-
der lijke  menagerie, en door de kun-
stenaar als Springkonijn omschreven. 
Het fonkelende oog van het beestje 

past nog wel bij die naam, maar na ’t 
leven betekent hier toch eerder: naar 
een opgezet exemplaar. Verzamelaars 
waren daar toen nog dol op.

Twaalf tekeningen die op de 
 veilingen Van Regteren Altena zijn 
gekocht, zijn overgenomen door 
Teylers Museum, dat daarbij royaal 
werd ondersteund door zijn veel-
vuldige mecenas, verzamelaar 
Matthijs de Clercq. Negen tekeningen 
gingen naar het Rijksprenten kabinet, 
één topstuk ging naar Museum 
Boijmans en de zeer zeldzame Jan  
van Scorel naar het Centraal Museum. 
De andere gelukkigen waren het 
Amsterdam Museum, het Stads-

Bleke kangoeroemuis 
(Microdipodops pallidus) 
Aert Schouman
1786. Zwart krijt, waterverf, 
220 x 161 mm 
DORDRECHTS MUSEUM

De tekening van een 
 kangoeroemuis door Aert 
Schouman is aangekocht 
met steun van de Vereniging 
Rembrandt. 

Een galant stelletje onder 
een boom
Gerrit Pietersz Sweelinck
ca. 1601. Zwart krijt, pen en 
inkt in bruin, bruin en blauw 
gewassen, 139 x 92 mm
TEYLERS MUSEUM, HAARLEM 

De tekening van een  galant 
stelletje door Gerrit Pietersz 
Sweelinck is  aangekocht 
met steun van de Vereniging 
Rembrandt en Matthijs de 
Clercq (New York).

archief Amsterdam, het Dordrechts 
Museum en de Delftse Erfgoedmusea. 
De Vereniging Rembrandt en de 
Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit 
hebben samen  ongeveer 900.000 
euro aan deze aankopen bijgedragen; 
geboden werd voor de Vereniging 
door Bob Haboldt, die daarvoor 
niets in rekening heeft gebracht.  
De andere helft van de kosten is ge-
dragen door bevriende particulieren, 
andere fondsen en de musea zelf. 
Het was een ideaal  scenarios 

Peter Hecht is hoogleraar Kunst geschie denis 

aan de Universiteit Utrecht en bekleedt het 

Vereniging Rembrandt-fellowship
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Arnoud Odding, die in 2012 als 
 directeur aantrad, is blij dat de 
 bezuinigingen van drie jaar geleden 
ongedaan zijn gemaakt. Een van de 
kritiekpunten van de Raad voor 
Cultuur, het orgaan dat de staats-
secretaris destijds adviseerde, was 
dat Rijksmuseum Twenthe onvol-
doende wortels zou hebben in de 
 regionale gemeenschap – een aan-
name met verstrekkende gevolgen. 
‘Dat was echt onzin,’ zegt Odding. 
‘Misschien waren die wortels niet 
voldoende zichtbaar, maar ze waren 
en zijn er wel degelijk. Heel Twente 
stond op z’n kop toen de bezuini-
gingsplannen bekend werden en de 
vriendenvereniging van het museum 
kreeg er meteen 400 nieuwe leden 
bij. Dat zijn er nu meer dan 1800, 
vooral mensen uit de omgeving 
– een zeer fors aantal voor een 
 middelgroot museum.’ Dat het 
 museum draagvlak had in Twente en 
daarbuiten, blijkt ook uit de steun 
die Odding kreeg toen duidelijk 
werd dat het Rijk zich terugtrok. 
‘De gemeente en de provincie hebben 
ons ontzettend goed geholpen met 

lobbyen en sinds twee jaar onder-
steunen ze ons beide ook met een 
beperkt bedrag. Je moet ze wel blij-
ven uitleggen waarom het museum 
ook voor hen van belang is.’ 

MAATSCHAPPELIJK BESEF

Aan de wieg van Rijksmuseum 
Twenthe stonden drie kunstlievende 
verzamelaars, de broers Van Heek, 
textielfabrikanten uit Enschede. 
De oprichter van het museum, Jan 
Bernard van Heek, legde met zijn 
collectie schilderijen uit de 17de en 
de 19de eeuw de basis voor de ver-
zameling. Na zijn overlijden schonken 
zijn vrouw en familie het gebouw en 
de collectie aan het Rijk. Zijn broers 
Jan Herman en Gerrit Jan en diverse 
andere mecenassen hebben de ver-
zameling vervolgens verrijkt met 
schenkingen van kunst van hun voor-
keur, uiteenlopend van middeleeuwse 
kunst tot Franse impressionisten en 
werken op papier van Toorop en 
Mankes.

‘De ondernemers die hun rijkdom 
hebben vergaard in de “Gouden Eeuw 
van Twente”, de periode tussen 1850 
en 1950, waren niet alleen industrië-
len die met geld verdienen bezig 
waren, maar hadden ook maatschap-
pelijk besef,’ vertelt Odding. ‘Net als 
de verzamelaar D.G. van Beuningen, 
die zijn schilderijen aan de stad 
Rotterdam schonk en naliet, wilden 
zij wat betekenen voor de regio, ze 
vonden het belangrijk dat mensen 
die hier wonen kunst konden zien. 
Het Rijk moest daarbij wel een be-
paalde verantwoordelijkheid nemen, 
vonden zij. Vanuit dat idealisme van 
de eerste grote schenkers is in 1930 
Rijksmuseum Twenthe geopend.’

Door deze ontstaansgeschiedenis is 
de collectie breder en internationaler 
georiënteerd dan die van stedelijke 
verzamelingen. ‘De kracht van ons 

museum is dat we een universele 
collectie hebben,’ zegt Odding. ‘We 
hebben een mooie verzameling laat-
middeleeuwse kunst, 16de eeuw, 
prachtige 17de-eeuwse kunst, schil-
derijen uit de 18de en 19de eeuw en 
hedendaagse kunst. We kunnen het 
hele encyclopedische verhaal van de 
westerse kunstgeschiedenis tonen. 
Daarom is het museum ook zo be-
langrijk voor Twente: dat de mensen 
die hier wonen kunst in hun eigen 
omgeving kunnen zien, en niet eerst 
anderhalf of twee uur in de auto 
moeten zitten. Daarnaast is het ook 
van betekenis voor het zelfbeeld van 
de regio. In Twente bestaat de neiging 
tot het Calimero-effect: het gevoel 
over het hoofd te worden gezien. Daar 
is geen reden voor, we moeten dur-
ven ons wat brutaler te presenteren. 
Maar weinig mensen realiseren zich 
dat deze streek aan het begin van de 
vorige eeuw een van de grootste 
motoren, zo niet de grootste, van de 
Nederlandse economie was, meer 
dan 30% van het Bruto Nationaal 
Product werd hier verdiend.’ 

CULTUREEL EPICENTRUM

Het belang voor Twente betekent 
niet dat het museum zich alleen op 
bezoekers uit de omgeving richt. 
Odding: ‘We zijn een in de regio 
 gevestigd museum, maar we hebben 
een landelijke taak. Onze tentoon-
stellingen over de Vlaamse barok,  
de Vlaamse primitieven, Roslin en  
dit najaar het overzicht van werk  
van Turner, hebben een nationale 
uit straling. Dat geldt ook voor de 
presentaties over Gainsborough en 
De Lairesse die we nu voorbereiden. 
Dankzij onze internationale collectie 
en dankzij de aankopen die met 
steun van de Vereniging Rembrandt 
konden worden gerealiseerd, kunnen 
we dit soort tentoonstellingen maken. 

Rijksmuseum Twenthe

 Regionale wortels, nationale allure

Nog maar een paar jaar geleden dreigde het 
doek te vallen voor Rijksmuseum Twenthe.  
In 2012 kondigde de toenmalige staatssecretaris 
Halbe Zijlstra zijn bezuinigingsplannen aan, die er 
in de praktijk op neerkwamen dat het museum 
zijn deuren zou moeten sluiten. Dit besluit 
veroorzaakte veel onrust in de regio, maar 
ook daarbuiten. Het was dan ook een grote 
opluchting dat minister Bussemaker op 9 juni 
van dit jaar bekend maakte dat Rijksmuseum 
Twenthe voortaan toch weer in aanmerking 
komt voor subsidie.

GERDIEN WUESTMAN

‘In Twente bestaat 
de neiging tot het 
Calimero-effect: 
het gevoel over 
het hoofd te 
worden gezien’



13  VERENIGING REMBRANDT  ZOMER 2015

De tentoonstelling over Roslin 
 hadden we niet kunnen doen als  
we zelf geen schilderijen van hem 
hadden.’ 

Het museum is zich de laatste 
jaren ook gaan herbezinnen op zijn 
profiel. ‘Wij willen het museum van 
de verbeelding zijn, we willen brede 
verhalen vertellen waarin mensen 
zich kunnen herkennen. Bij Roslin 
 bijvoorbeeld, vertelden we het ver-
haal over een society-achtige portret-

schilder die zich opwerkt tot in de 
hoogste kringen, tegen de achter-
grond van de Verlichting, een achter-
grond van  sociale onrechtvaardig-
heid, politieke onrust en de Franse 
Revolutie. We laten kunst vanuit een 
historisch perspectief zien en omge-
keerd vertellen we over geschiedenis 
aan de hand van kunst.’ 

Het bestaansrecht van het museum 
is overtuigend bewezen, vindt 
Odding. ‘Vorig jaar hadden we 70% 

meer bezoekers dan het hoogste 
aantal ooit. Het waren er 80.000,  
dat is voor een museum in deze 
streek heel veel. En we bereiken ook 
tienduizenden scholieren door de 
enorme inspanningen die wij samen 
met andere culturele orga ni saties uit 
de regio doen op het  gebied van 
educatie. Het is  duidelijk geworden 
dat dit museum in Twente, maar ook 
daarbuiten, een belangrijke rol speelt 
als cultureel epicentrum.’s

De Gouden Eeuw in Twente 

Op dit moment is er in Enschede een tentoonstelling die 
de (verzamel)geschiedenis van Rijksmuseum Twenthe 
laat zien aan de hand van hoogtepunten uit de collectie. 
Hierbij is ruime aandacht voor de familie Van Heek en 
andere mecenassen die deze werken hebben geschonken. 
De Vereniging Rembrandt ontbreekt uiteraard niet in dit 
verhaal. Eén zaal van het museum is gewijd aan werken die 
met steun van de Vereniging zijn verworven,  waaronder 
een topstuk van Nicolaas Verkolje en schilderijen van 
Roslin, Gainsborough en Karel Appel.

‘We zijn een in  
de regio  gevestigd 
museum, maar  
we hebben een 
landelijke taak’
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Uitnodiging Najaarsontvangst 2015
Kom genieten van de vele met uw steun aangekochte kunstwerken

NEDERLAND DINEERT – VIER EEUWEN TAFELCULTUUR

Het diner is een sociale bezigheid, een middel tot communicatie, 
tot representatie, tot onderscheid. Gebruiksvoorwerpen als 
bestek, servetten en glazen ontwikkelden zich vanuit hun basale 
functie tot decoratief statussymbool. De tentoonstelling in 
het Gemeentemuseum Den Haag toont de mooist denkbare 
voorwerpen niet als losse objecten, maar in hun onderlinge 
samenhang. In de museumzalen zullen compleet gedekte tafels 
verrijzen, aangevuld met tekeningen, schilderijen en meubels.

Gemeentemuseum Den Haag, zondag 18 oktober van 18.00-20.00 uur

Met 119 aankopen heeft de Vereniging Rembrandt dankzij u en de 
leden vóór u de collectie van het Gemeentemuseum Den Haag 
 versterkt met kunstwerken uit uiteenlopende verzamelgebieden:  
van keramiek tot zilver en glas, van 19de-eeuwse tot hedendaagse 
schilderkunst. In 2014 en 2015 hebt u bijgedragen aan de verwerving 
van werk van Fred Sandback, Paul Thek, Constant en twee  
17de-eeuwse bloemenhouders.

Mocht u recent niet in de gelegenheid geweest te zijn het museum  
te bezoeken en deze aanwinsten te bezichtigen, dan is dit misschien 
het moment! Ook kunt u dan als een van de eersten de tentoonstelling 
Nederland dineert – vier eeuwen tafelcultuur bezoeken. Een tentoon-
stelling van Jet Pijzel-Dommisse, conservator Gemeentemuseum  
Den Haag en bestuurslid Vereniging Rembrandt. 

PROGRAMMA  ZONDAG 18 OKTOBER 2015

17.45 uur
Deuren open

18.00 uur
Kort welkom in de Tuinzaal, waarna u het museum kunt bezoeken. 
Op diverse plekken staan conservatoren en rondleiders om u meer 
uitleg te geven bij de werken.

Meld u aan vóór 1 oktober, bij voorkeur via de website:  
www.verenigingrembrandt.nl. Mocht dit niet mogelijk zijn,  
dan kunt u gebruik maken van de antwoordkaart voorin in  
het Bulletin. U ontvangt een  bevestiging.
 
Gemeentemuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41
Den Haag
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VERZAMELGEBIED GESTEUND    PRENTEN EN TEKENINGEN

De werktekeningen die glasschilders in vroeger eeuwen  gebruikten 
in hun atelier zijn in de meeste gevallen verloren  gegaan. Museum 
De Lakenhal is onlangs de trotse eigenaar geworden van een zeld
zaam voorbeeld uit de eerste helft van de 16de eeuw, dat moet zijn 
gebruikt in een Leids atelier. De voorstelling is de vroegst bekende 
uitbeelding van het thema ‘rijke kinderen, arme ouders’, een onder
werp dat ook vandaag de dag nog actueel is.

Werkplaatstekening met een voorstelling van ‘rijke 
kinderen, arme ouders’
Anoniem, Leiden
ca. 1520-30. Pen in bruin en rood krijt, ø 229 mm
Bijdrage: € 9.008 uit het BankGiro Loterij Aankoopfonds
MUSEUM DE LAKENHAL, LEIDEN

De werkplaatstekening is aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt, mede dankzij haar BankGiro Loterij Aankoopfonds

Uit het atelier van de glasschilder
Museum De Lakenhal verwerft vroege werkplaatstekening



16  VERENIGING REMBRANDT  ZOMER 2015

 Werkplaatstekeningen werden herhaaldelijk 
gebruikt bij het beschilderen van glas
panelen. Ze werden onder het glas gelegd, 

zodat de voorstelling nageschilderd kon worden. 
Dergelijke tekeningen zijn zeldzaam omdat ze als 
werkmateriaal versleten. Dit in tegenstelling tot de 
prachtig uitgewerkte ontwerpen of moedertekeningen, 
ook wel vidimussen genaamd, die vaak gemaakt zijn 
door gerenommeerde kunstenaars en dikwijls bewaard 
zijn gebleven.

De nieuwe aanwinst behoort tot een groep van 
drie tekeningen uit een samenhangende reeks, die 
vanaf de 16de eeuw tot 1937 bij elkaar is gebleven. 
De voorstelling kan niet begrepen worden zonder 
de andere twee tekeningen erbij te betrekken. Op de 
eerste zien we een jong echtpaar en een kind die een 
oudere man (hun vaderopa) verwelkomen en naar de 
mooiste zetel aan de eettafel geleiden. Het vervolg is 
te zien op de tweede tekening. De (groot)vader en het 
jonge echtpaar genieten van de maaltijd in een ruimte 
verwarmd door een haardvuur. Op de kleine scène 
links zien we het afscheid van de oude man die waar
schijnlijk daarbij waardevolle voorwerpen meekrijgt 
van zijn zoon. 

De derde tekening, nu in Leiden, verbeeldt echter 
het negatieve voorbeeld. De oude vader zit apart, 
haast als een ongewenste gast, met een relatief karig 
maal, terwijl de zoon de belangrijkste zetel aan de rijk 
gedekte tafel heeft ingenomen. Het jongetje lijkt zijn 
grootvader brutaal aan te kijken. Deze reeks is voor
alsnog de vroegst bekende uitbeelding van het vooral 
in de 17de eeuw populaire thema ‘rijke kinderen, arme 
ouders’. Dat de reeks ook in productie is genomen, 
blijkt uit een ruitje in Worms met dezelfde voorstelling 
als de tekening in Parijs. Ook in andere buitenlandse 
collecties zijn voorbeelden bewaard.

WAAROM LEIDS?

De grote productie van glasruitjes in de Nederlanden 
begon in het midden van de 15de eeuw. Kerk en adel 
waren al van oudsher opdrachtgever voor monumen
tale gebrandschilderde ramen. In navolging hiervan 
bestelde de gegoede burgerij in de 16de eeuw ook ge
brandschilderde ruitjes voor woonhuizen en openbare 
gebouwen. Naast religieuze voorstellingen ontstonden 
ook dit soort exempelen, moraliserende afbeeldingen.

Drie eeuwen later was er in Leiden nog iets van  
dit glaspatrimonium over. Rond 1850 verzamelde  
B.W. Wttewaall, één van de stichters van Museum De 
Lakenhal, in Leiden een aantal 16deeeuwse ronde glas
ruitjes. Zijn collectie bleef in de familie. Mede dankzij 
de Vereniging Rembrandt en het Prins Bernhard Fonds 
kon directeur/conservator Wurfbain in 1970 alsnog een 
gedeelte van de collectie Wttewaall aankopen. Deze en 
andere 16deeeuwse ruitjes uit Leiden zijn beschilderd 
met een kenmerkende donkerbruine glasverf die niet 
voorkomt op glasruitjes uit andere productiecentra. 
Ook in het exemplaar in Worms is deze glasverf ge
bruikt, waaruit mede kan worden afgeleid dat de reeks 
een Leidse oorsprong heeft. Een andere eigenschap van 
Leidse ruitjes is de buitengewone aandacht voor de ge
bruiksvoorwerpen: zoutvaten, wijnkannen, blaasbalgen 
en zelfs het voedsel zijn tot in detail weergegeven.  

Het is uitzonderlijk dat deze werkplaatstekening 
is teruggekeerd naar de ontstaansplek. De aanwinst 
werpt een zeldzame blik op de werkplaatspraktijk van 
Leidse glasschilders uit de 16de eeuw en verbeeldt een 
nog altijd actueel onderwerp, de ouderenzorg (parti
cipatiesamenleving!)s

Werkplaatstekening met 
een voorstelling van ‘rijke 
kinderen, arme ouders’
Anoniem, Leiden
ca. 1520-30. Pen in bruin en 
rood krijt, ø 225 mm
VICTORIA AND ALBERT MUSEUM, 

LONDEN © Victoria and Albert

Museum, Londen

Werkplaatstekening met 
een voorstelling van ‘rijke 
kinderen, arme ouders’
Anoniem, Leiden
1520-30. Pen in bruin en rood 
krijt, ø 229 mm
FONDATION CUSTODIA,

COLLECTION FRITS LUGT, PARIJS

Gebrandschilderde glasruit 
met een voorstelling van 
‘rijke kinderen, arme ouders’
Anoniem, Leiden
ca. 1520-30. Glas, grisaille en 
zilvergeel, ø 22,0 cm
MUSEUM HEYLSHOF, WORMS 

Foto: Corpus Vitrearum Deutschland/

Freiburg (Rüdiger Tonojan)

Kees Berserik

Kunsthistoricus/Corpus Vitrearum 

Nederland

 

Prosper de Jong

Conservator kunstnijverheid/

Corpus Vitrearum Nederland



17  VERENIGING REMBRANDT  ZOMER 2015

Een aanvraag met spoed

Op 22 januari van dit jaar diende Museum De Lakenhal 
een spoedaanvraag in bij het bestuur van de Vereniging 
Rembrandt. Een preadvies werd gevraagd aan Ger Luijten, 
 directeur van de Fondation Custodia Parijs en lid van de  
Raad van Adviseurs. 

Op 26 januari stuurde hij  
deze mail: ‘Vanaf vrijdag is de 
Fondation Custodia verstoken 
van internet. Om op korte 
 termijn advies te kunnen 
geven gebruik ik mijn tele-
foon. Ik zou willen pleiten 
voor steun aan deze aanvraag. 
Ontwerpen voor glasruitjes  
uit deze periode zijn hyper-
zeldzaam. In de collectie Lugt 
is een karton dat met dit ont-
werp samenhangt. Ik had een 
post it in de veilingcatalogus 
gestopt voor onze documenta-
tie en heb even overwogen te 
bieden, maar vind het veel 
juister als deze tekening in  
De Lakenhal zou belanden.  
De toestand is vergelijkbaar 
met onze tekening die ik erbij 
heb gepakt om ook techniek 
en stijl te vergelijken: de teke-
ningen zijn zeker van dezelfde 
hand. De kunstenaar gaf de 
 figuratie gestileerd weer zodat 
de glasschilder deze eenvoudig 

op het glas kon overzetten. 
De functie is goed te door-
gronden. En het onder werp 
‘rijke kinderen, arme ouders’ 
draagt bij aan de aantrekkelijk-
heid. Het thema past prachtig 
in de vroeg-stedelijke moraal. 
Ik zou kortom willen adviseren 
de aanvraag te steunen en het 
mogelijk te maken dat het 
museum kan bieden tot het 
eerste bedrag boven 20.000 
dollar. Dat is een redelijk be-
drag voor een zeldzaamheid 
als deze.’

Gezien het preadvies werd 
het maximum aan het ge-
vraagde bedrag losgelaten en 
meer steun toegezegd, als ten-
minste het museum ook hoger 
zou willen gaan dan de door 
hen verwachte aankoopprijs 
van € 10.000. Deze verhoging 
bleek nodig, uiteindelijk droeg 
de Vereniging nog steeds de 
gevraagde 50% bij aan deze 
aankoop, met € 9.008. 

Kunstvragen 

Philip de Haseth Möller (65)
Directeur van vennootschappen, bestuurslid van de Vereniging 
Rembrandt, lid sinds 2004

Wat is uw eerste kennismaking met kunst?
‘Als kind werden mijn zusjes en ik museum 
in, kathedraal uit gesleurd, dus het is met de 
paplepel ingegoten. Zoals dat gaat onderging 
ik dat eerst met tegenzin, maar uiteindelijk is 
het mij mijn hele leven bijgebleven.’

Herinnert u zich nog uw eerste 
kunstreproductie?
‘Jazeker, dat was een poster van Ger Lataster, 
een aankondiging voor een tentoonstelling. 
Die had ik van een vriend van mijn ouders 
gekregen.’
 
Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Ik denk dat dat een naakttekening van Jan Sluijters is geweest, 
gekocht bij Christie’s. Een aantrekkelijk en vooral decoratief ding. 
Later heb ik dat verkocht of ingeruild.’

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Het Rijks, het Mauritshuis, en ook het Dordrechts Museum vind 
ik een heel leuk museum. Als ik in Londen ben ga ik altijd naar de 
Wallace Collection en in Parijs ga ik graag naar Musée Nissim de 
Camondo. Dat zijn musea met mooie vaste collecties en actieve 
directies die ervoor zorgen dat er altijd wat te beleven is.’

Welke tentoonstelling heeft ooit indruk gemaakt?
‘Prijst de lijst in het Rijksmuseum, alweer een hele tijd geleden. 
Voor het eerst werd ik me bewust van de relatie tussen schilderij 
en lijst. Dat was een openbaring.’

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen 
steunen?
‘Vooral 18de-eeuwse kunst en kunstnijverheid. Ik verzamel 
schilderijen uit die periode. De Nederlandse 18de eeuw is een 
onderschatte eeuw, ingeklemd tussen wat kunsthistorici de 
mooiste periodes vinden.’

Zou het ooit mogelijk zijn, wat zou u graag uit uw eigen 
verzameling aan een museum willen schenken, om iedereen 
van mee te kunnen laten genieten? 
‘Dat zijn er meer. Wat ik een buitengewoon aantrekkelijk 
schilderijtje vind, is een werk van Pieter Christoffel Wonder, van 
een vrouw die haar handschoenen aan- of uittrekt bij een raam. 
Het doet denken aan interieurs in de Deense schilderkunst van 
omstreeks 1800 en toen ik het voor het eerst zag, dacht ik ook 
dat het van een Deen was. Eind dit jaar komt het te hangen op 
de tentoonstelling over Wonder in het Centraal Museum.’

INTERVIEW
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VERZAMELGEBIED GESTEUND    KERAMIEK

Sinds enkele maanden is in het Gemeentemuseum 
Den Haag in de permanente opstelling Het Wonder van Delfts 
Blauw een stel bloemenhouders in het model van een man 
en een vrouw met manden in de armen te bewonderen.  
De sierlijke bloemenvazen zijn rond 1690 vervaardigd bij 
De Grieksche A, een van de belangrijkste plateelbakkerijen 
van Delft en hofleverancier van stadhouder Willem III en 
zijn echtgenote prinses Mary Stuart.

In Japonse rock en mantua
Twee ongewone bloemenhouders herenigd in Den Haag

Stel bloemenhouders in de vorm van een man en vrouw 
Delft, plateelbakkerij De Grieksche A, AK merk van eigenaar 
Adrianus Kocx (1687-1701)
Ca. 1690. Tinglazuuraardewerk, H 41,5 cm
Bijdrage: € 150.000
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG

De bloemenhouders zijn aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt, Mondriaan Fonds, VSBfonds, Hendrik Muller Fonds en de 
Vrienden van het Gemeentemuseum
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 Wereldwijd is dit tot op heden het enige 
 bekende paar hoffiguren van Delfts aarde
werk. Gekleed naar het NederlandsEngelse 

mode beeld van die tijd draagt de man een Japonse rock 
en de vrouw een mantua (japon) met sleep, zoals bekend 
in koninklijke kringen en bij de elite. Rond haar hals 
draagt de vrouw een kostbaar parelsnoer dat met een 
vierkant geslepen diamant wordt gesloten. In haar 
 modieuze kapsel à la fontange pronkt aan de voorzijde 
eveneens een grote geslepen steen. Zowel door deze 
 elitaire kleding met kostbare juwelen, als door het 
unieke model van de figuren en de herkomst uit 
 plateel bakkerij De Grieksche A, is het museum ervan 
overtuigd dat dit verfijnde stel stadhouder Willem III 
en zijn echtgenote Mary Stuart verbeeldt. De komende 
jaren zal het museum onderzoek doen om deze identi
ficatie verder te onderbouwen. Willem III en Mary Stuart 
werden in 1689 gekroond tot koning en koningin van 
Engeland, Schotland en Ierland. Mary is als prinses 
en als koningin veelvuldig op prenten weergegeven 
 gekleed in een mantua en met een fontange haardracht. 
In de keramische uitvoering heeft de plateelbakker de 
sleep drastisch moeten inkorten – het materiaal leent 
zich immers niet voor lange, dunne uiteinden. 

VERZAMELGEBIED GESTEUND    KERAMIEK

Waarom gesteund?
De twee bloemenhouders in de 
vorm van een man en vrouw die 
beiden een mand  dragen, waren 
voor het eerst te zien op een bij-
eenkomst van het Haags Gemeente-
museum op 13 november j.l. in het 
kader van de lancering van de 
website www.delftsaardewerk.nl 
door de vijf daarbij betrokken 
musea. Alle aanwezigen, voor een 
groot deel deskundigen op dit 
 gebied, toonden zich zeer onder 
de indruk door deze onverwachte 
maar ook zeer ongebruikelijke 
vondst, die aan de beginperiode 
van de bloei van de Delftse aarde-

werkproductie duidelijk een nieuwe 
dimensie toevoegt.

Dat het hier vorstelijke portretten 
betreft is geenszins bewezen, maar 
het belang van de bloemenhouders 
wordt hier niet wezenlijk door 
verminderd. Het ligt meer voor de 
hand dat hier de stedelijke elite 
(eventueel ook de adel) de doel-
groep was, die zich in deze weer-
gave kon herkennen. In de culturele 
bloei van ons land speelden ook zij 
een dusdanige rol, dat zij terecht 
in de opbloeiende Delftse aarde-
werkproductie als een vernieuwend 
thema gekozen konden worden.

Figuurplastieken van deze 
grootte zullen in deze beginperiode 

Portret van Mary Stuart
Jacob Gole
1688-1724. Gravure, 25,2 x 18,3 cm
RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

>



Willem en Mary waren naast liefhebbers van Delfts 
aardewerk ook enthousiaste verzamelaars van de 
 exotische bloemen waarmee dit soort bloemenhouders 
of zogenoemde tulpenvazen werden gevuld. Het kweken 
van kostbare soorten als anemonen, anjers, aurikels, 
ranonkels en tulpen was in de 17de eeuw geliefd bij 
menig vorst en vorstin in Europa.

HERENIGD IN 2014

De mansfiguur maakte tot 2014 deel uit van een Franse 
privécollectie; de vrouwenfiguur bevond zich in Belgisch 
privébezit. Kunsthandelaar Robert Aronson spoorde 
beide op en wist ze in 2014 te herenigen. Direct daarna 
reisden ze naar een antiekbeurs in de Verenigde Staten. 
Het Gemeentemuseum slaagde er met steun van de 
Vereniging Rembrandt en enkele andere organisaties 
op het nippertje in de beeldjes aan te kopen en te 
 voorkomen dat het paar in een Amerikaanse privé
verzameling verdween.

De grote levendigheid in de modellering, voor zover 
dat kan in dit materiaal, maakt dit stel tot een van de 
meest realistische voorbeelden van Delfts aardewerk 
plastieken. Door de aanwezigheid van het merk van de 
plateelbakkerij kunnen de productieplaats én de datering 
met zekerheid worden vastgesteld. De verwerving van 
dit nieuw ontdekte model bloemenhouders is een be
langrijke verrijking van het Nederlands kunstbezit en 
een bekroning van het jarenlange wetenschappelijke 
onderzoek van het Gemeentemuseum, dat in 2007 
onder meer resulteerde in de publicatie over Delftse 
bloemenhouders Vazen met Tuiten. 300 jaar pronkstukkens 

Suzanne Lambooy

Conservator kunstnijverheid

Kunstvragen 

Saskia Simonis (62)
Senior advisor bij veilinghuis Bonhams, tevens werkzaam voor 
Kasteel-Museum Sypesteyn, lid van de Vereniging Rembrandt en  
de Utrechtse Rembrandt Cirkel sinds 2015

Wat is uw eerste kennismaking met kunst?
‘Mijn moeder was behoorlijk met kunst  
bezig en nam me vaak mee naar veilingen, 
musea en antiekbeurzen. En toen ik op het 
gymnasium zat, heb ik ontzettend genoten 
van alles wat met kunst en geschiedenis te 
maken had. Dat is me altijd blijven boeien.’

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Toen ik in de twintig was, ben ik bronzen 
beelden gaan kopen. Dat kon ik doen 
dankzij de rente subsidie regeling voor kunst-
aankopen die toen net was ingevoerd, want 

dat waren hele uitgaven voor een jong iemand met nog niet zo 
veel inkomen. Mijn eerste aankoop was Europa en de stier van 
Evert den Hartog.’ 

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Nu het Rijksmuseum klaar is vind ik het geweldig om daarheen te 
gaan, maar tegenwoordig  gaat mijn voorkeur meer uit naar kleine 
musea, zoals Willet-Holthuysen, Museum Van Loon en natuurlijk 
Sypesteyn. En waar ik graag naar terug zou willen gaan is het 
Gulbenkian in Lissabon. Een gevarieerde collectie, prachtig 
geëxposeerd in een modern gebouw, omringd door een park.’

Welke tentoonstelling heeft ooit indruk gemaakt?
 ‘In 1990 was ik in Madrid voor een tentoonstelling over Velázquez. 
Dat vond ik bijzonder, die grote, statige portretten die hij als 
hofschilder maakte, en de geschiedenis van het koningshuis die je 
zo zag langskomen.’

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen 
steunen?
‘Het is niet zo makkelijk om iets specifieks te noemen. Wat ik wel 
zou willen steunen, al weet ik niet of de Vereniging Rembrandt 
zich daarmee bezighoudt, is een mooie, aansprekende, sculptuur 
op het Museumplein. Dat zou een aanwinst zijn voor de 
gezamenlijke musea aan het plein en voor de stad.’

Zou het ooit mogelijk zijn, wat zou u graag uit uw eigen 
verzameling aan een museum willen schenken, om iedereen 
van mee te kunnen laten genieten? 
‘Ik weet niet of mijn dingen museumwaardig zijn, maar ik zou de 
circusvoorstellingen van Jan van Heel en het strandgezicht bij 
Viareggio van Isaac Israels wel een groter publiek gunnen: je 
wordt er zo vrolijk van. Het is toegankelijke kunst waar je met 
plezier naar kunt kijken.’

INTERVIEW

Literatuur

R.D. Aronson, Dutch 
Delftware. William  
& Mary. Unique 
 Bouquetières, 
 Amsterdam 2015

T.M. Eliëns (red.), Delfts 
aardewerk. Geschiede-
nis van een nationaal 
product. Vazen met 
tuiten. 300 jaar pronk-
stukken, deel IV,  
Zwolle/Den Haag 
( Gemeentemuseum 
Den Haag) 2007

20  VERENIGING REMBRANDT  ZOMER 2015

een tour de force voor de fabriek 
de Grieksche A hebben betekend, 
ook al behoorde deze, ook tech-
nisch gezien, tot de allerbeste in 
Delft. Dat toont zich onder meer 
in de nog wat naïeve weergave 
van de gezichten en proporties 
van de figuren, wat in zekere zin 
ook weer de charme van een der-
gelijke gedurfde en vernieuwende 
poging uitmaakt. Zo is uniek dat 
hier een man en vrouw ten voeten 
uit worden weergegeven in 
 modieuze eigentijdse en informele  
kleding.

 De gedachte dat nogmaals een 
stel van deze volstrekt ongebruike-

lijke en op vele punten unieke 
set ooit nog elders zal opduiken 
bij of via de kunsthandel, lijkt 
verwaarloosbaar klein. Het is dus 
nu of nooit, niet alleen voor het 
Gemeentemuseum, waar deze 
set als aanwinst een hoofdrol zal 
vervullen in de aanzienlijke col-
lectie Delftse bloemenvazen (al 
of niet met tuiten), maar zeker 
ook voor de gehele Collectie 
Nederland, waarvoor juist de 
topstukken van Delfts aardewerk 
ook internationaal gezien als het 
meest typerende product van de 
Nederlandse kunstnijverheid in de 
Gouden Eeuw gelden. 

>



Toen in 1922 een deel van de collectie 
van de groothertog van Oldenburg 
op de markt kwam, leek dit een uit-
gelezen gelegenheid om Italiaanse 
kunst voor het Nederlands openbaar 
kunstbezit te verwerven. Twee 
bestuursleden van de Vereniging, 

M.P. Voûte en E. Heldring, kochten 
voor eigen rekening veertig schilde-
rijen, waaronder Fra Angelico’s voor-
treffelijke Madonna met lelie. Doel 
was om een deel van deze werken 
over te doen aan het Rijksmuseum, 
waar Italiaanse kunst zo matig ver-
tegenwoordigd was. 

Om potentiële donateurs te prik ke -
len stelde de Vereniging Rembrandt 
een keuze van de negentien meest 
begerenswaardige schilderijen tentoon 
in het Rijksmuseum. Naast Italiaanse 
stukken uit de 15de en 16de eeuw 
maakten ook De profetes Hanna van 
Rembrandt en Portret van een meisje 
in het blauw van Johannes Verspronck 
deel uit van deze  selectie. In een 
p eriode van vier weken  kwamen 
ruim 11.000 mensen kijken. Nogal wat 
bezoekers waren zo  enthousiast dat 
ze lid van de Vereniging Rembrandt 
werden of een extra gift deden.

Uit begeleidende brieven blijkt  
dat sommige donateurs een uitge-
sproken voorkeur voor de te steunen 
werken hadden. Een van hen was 
een nieuw lid uit Alkmaar, die een 
gift van 100 gulden beschik baar stelde 
voor het ‘fonds voor den  aankoop 
van schilderijen uit de Oldenburgse 
verzameling’, maar daaraan toe-
voegde dat de Verspronck hem liever 
was dan de Italianen: ‘Indien ik met 
de schuchterheid, die aan het bedrag 
mijner bijdrage past een wensch zou 

willen uiten, dan zou het deze zijn, 
dat het meisjesportret van Verspronck 
tot de aangekochte schilderijen zal 
behooren.’ 

Uiteindelijk kwamen alle getoonde 
werken door aankoop of schenking in 
het Rijksmuseum. En tegenwoordig 
biedt de Vereniging Rembrandt haar 
leden de mogelijkheid om als Leer- 
of Gildemeester hun schenking toe 
te wijzen aan een van de 13 Thema-
fondsen van de Vereniging. Zo kunnen 
leden aankopen binnen hun favoriete 
verzamelgebied steunen (zie hierover 
p. 46)s

UIT HET ARCHIEF VAN DE VERENIGING REMBRANDT

Vorig jaar kon met hulp van de Vereniging 
Rembrandt een groot aantal tekeningen uit de 
belangrijke verzameling van professor I.Q. van 
Regteren Altena voor Nederland worden 
 behouden. Zulke acties zijn er meer geweest in 
de geschiedenis van de Vereniging. In 1923 
kwam zij bijvoorbeeld in beweging om de 
 verzameling van het Rijksmuseum te verrijken 
met een groep Italiaanse schilderijen uit Duits 
vorstelijk bezit.

Operatie Oldenburg

Brief 3 oktober 1923 van een lid uit Alkmaar 
aan de Vereniging Rembrandt

Meisje in het blauw
Johannes Verspronck
1641. Olieverf op 
doek, 82 x 66,5 cm
RIJKSMUSEUM, 

AMSTERDAM

(Geschonken door 
de heer M.P. Voûte 
via de Vereniging 
Rembrandt in 1928)
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VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 16DE EN 17DE EEUW

 De Delftse schilder Hendrick van Vliet begon 
zijn opleiding bij zijn oom Willem van der Vliet 
en voltooide die bij Michiel van Mierevelt, in 

wiens atelier hij na afloop van zijn leertijd vermoede
lijk nog jaren bleef werken. Hoewel het voor jonge 
portrettisten in Delft lastig was een eigen clientèle op 
te bouwen in de door Van Mierevelt gedomineerde 
Delftse portretmarkt, wist Van Vliet zich als zelfstandig 
meester aardig te manifesteren op dit gebied. In 1640 
schilderde hij, nog geen 30 jaar oud, het fraaiste en 
voornaamste werk uit zijn portretoeuvre: het gezin 
van Michiel van der Dussen. Dit werk kon Museum 
Prinsenhof Delft in 1998 met steun van onder andere 
de Vereniging Rembrandt verwerven.

‘MODERNE OF HEDENDAEGSE TEMPELS’

Omdat zijn portretcarrière hem op den duur financieel 
vermoedelijk toch niet voldoende opleverde, richtte 
Van Vliet zich begin jaren vijftig op het populaire 
nieuwe genre van het kerkinterieur. Binnen dit genre 
vond er in Delft rond 1650 een ware revolutie plaats. 
Gerard Houckgeest, Emanuel de Witte en Van Vliet 
stapten in navolging van Pieter Saenredam af van de 
‘ouderwetse’ gefantaseerde kerkinterieurs en begonnen 
met een zo natuurgetrouw mogelijke weergave van de 
godshuizen. Tegelijkertijd wisselden ze het traditionele 
gebruik van centraalperspectief in voor experimentele 
toepassingen van spannende perspectief constructies 
met meerdere verdwijnpunten en speelden ze met de 
lichtval.

Van Vliet schilderde zijn vroegste architectuurstuk in 
1652 en groeide vervolgens uit tot een van de belangrijk
ste vertegenwoordigers van dit genre. Vrijwel altijd 
spelen de Oude en Nieuwe Kerk in Delft de hoofdrol, 

maar incidenteel ‘portretteert’ hij ook de binnenruimtes 
van kerken te Gouda, Haarlem, Den Haag, Leiden en 
Utrecht. Uit zijn hoge productie – tot aan zijn dood 
in 1675 schilderde hij minstens 225 kerkinterieurs –  
is af te leiden dat zijn perspectieven zeer in trek waren. 
De 17deeeuwse stadschroniqueur Dirck van Bleyswijck 
prijst hem nadrukkelijk voor de kwaliteit van ‘sijn 
moderne of hedendaegse Tempels, wanneer hij die  
op sijn best heeft gemaeckt, synde alsdan seer wel 
verschietende [verkort] en ingaende oock natuyrlyck 
gecoloreert…’.1

OP BESTELLING GEMAAKT

Voor veel van zijn kleinere kerkinterieurs gebruikte 
Van Vliet standaardcompositieschema’s, wat erop lijkt 
te wijzen dat deze vervaardigd werden voor de vrije 
markt. Dergelijke stukken zijn zelfs wel eens betiteld 
als ‘souvenirs’: snel geschilderd en vermoedelijk voor 
een schappelijk prijsje te koop.2 Dit geldt echter zeker 
niet voor Gezicht in de Nieuwe Kerk te Delft met de memo-
rietafel van Adriaen Teding van Berkhout. Het schilderij 
neemt een bijzondere positie in, omdat het een van de 
weinige geschilderde kerkinterieurs uit de 17de eeuw 
is waarvan zeker is dat het op bestelling is vervaardigd 
en waarvan zelfs de opdrachtgever nog bekend is.

In of kort voor 1661 gaf de Delftse raadsheer Paulus 
Teding van Berkhout (16091672) Hendrick van Vliet 
opdracht dit schilderij te maken als eerbetoon aan 
zijn veertig jaar eerder overleden vader, mr. Adriaen 
Teding van Berkhout (15711620), raadsheer aan het 
Hof van Holland en lid van de Raad van State. Van 
Vliet schilderde vervolgens dit ontroerende schilderij 
van het interieur van de Nieuwe Kerk waarin  allerlei 
details verwijzen naar de overledene. We zien de 

Gezicht in de Nieuwe Kerk te Delft met de memorietafel van Adriaen Teding  
van Berkhout door Hendrick Cornelisz van Vliet is onlosmakelijk 
 verbonden met Delft. Dit schilderij bevond zich al sinds 1953 als 
bruikleen in Museum Prinsenhof, waar het tot de absolute  topstukken 
uit de presentatie behoorde. In 2014 dreigde het museum het kerk
interieur plotseling te verliezen omdat de eigenaar had besloten het 
te verkopen. Succesvolle crowdfunding en financiële steun vanuit 
verschillende fondsen, waaronder het BankGiro Loterij Aankoopfonds 
van de Vereniging Rembrandt, konden het tij gelukkig keren. 

Gezicht in de Nieuwe Kerk te Delft met de memorie-
tafel van Adriaen Teding van Berkhout (1576-1620) 
Hendrick Cornelisz van Vliet (1611/1612-1675)
1661. Olieverf op doek, 100 x 112 cm 
Bijdrage: € 337.500 uit het BankGiro Loterij 
Aankoopfonds
MUSEUM PRINSENHOF DELFT

Het kerkinterieur van Hendrick Cornelisz van Vliet is aangekocht 
met steun van de Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar 
BankGiro Loterij Aankoopfonds, Mondriaan Fonds, VSBfonds, 
een crowdfunding en Fonds 1818.

Een uitmuntend geschilderd eerbetoon
Meesterwerk behouden voor Delft

De in het schilderij 
afgebeelde memorietafel  
uit 1620 bevindt zich nog 
altijd op dezelfde plaats in 
de Nieuwe Kerk te Delft



23  VERENIGING REMBRANDT  ZOMER 2015

grafsteen waaronder Adriaen begraven ligt. De man 
in de opvallende rode mantel bestudeert de epitaaf 
ter  nagedachtenis van Adriaen Teding van Berkhout, 
die op de zuil rechts is bevestigd. De Latijnse tekst 
daarop begint met: Memoriae sacrum Hadriani 
Berckhoutii. Bijzonder is dat deze memorietafel nog 
altijd op dezelfde plaats in de Nieuwe Kerk is te zien. 

Vanaf het graf worden onze ogen langs de lijnen 
van de tegelvloer door de geopende deuren van het 
koorhek naar het midden van de Nieuwe Kerk geleid. 
Vóór het hek is het donker, erachter wordt de grote 
ruimte subtiel gedefinieerd door het licht dat door de 

ramen op de witte muren en pilaren valt. Gewoonlijk 
experimenteert Van Vliet in zijn kerkinterieurs volop 
met perspectief. Hier lijkt hij echter bewust te kiezen 
voor een traditioneel centraalperspectief, om de uit
straling sereen en rustig te houden. Linksvoor wordt 
een graf gedolven, een verwijzing naar de memento 
morigedachte, een terugkerend thema in het werk 
van de schilder. Ook de schedels die de grafdelver 
heeft opgegraven refereren aan de sterfelijkheid van 
de mens. Rechts zien we enkele jongeren die met 
rood krijt schetsen maken. Een grapje van de schilder 
waarbij hij verwijst naar zijn leerlingen?



Het prominent aanwezige eikenhouten koorhek in 
 renaissancestijl werd in 1627 voor 4104 gulden gemaakt 
door Nicolaes van Assendelft. Volgens de beschrijving 
van Dirck van Bleyswijck was het een meesterwerk.3 
Het werd, nadat het in verval was geraakt, in 1837 
verkocht als brandhout (zie kader). Daarmee is het 
schilderij de belangrijkste visuele getuigenis van een 
verdwenen topstuk uit de Nieuwe Kerk.

DELFTS ERFGOED

Het schilderij is vanaf het moment van voltooiing 
 altijd in het bezit gebleven van de familie Teding van 
Berkhout, van wie Museum Prinsenhof Delft het dit 
jaar kocht. Met deze aankoop verwierf het museum 
zonder meer het belangrijkste kerkinterieur uit het 
oeuvre van Van Vliet. Het genre van het kerkgezicht 
geldt als karakteristiek voor de bloeiperiode van de 
Delftse schilderkunst halverwege de 17de eeuw. 
Daarbinnen wordt dit specifieke werk beschouwd  
als een hoogtepunt vanwege de schildertechnische 
kwaliteit, de unieke symbolische betekenis en de 
 verbondenheid met een familie die invloedrijk was  
in Delft maar ook op het nationale politieke vlak een 
belangrijke rol speelde. Het kerkinterieur is zowel 
in de collectie als in de permanente opstelling van 
Museum Prinsenhof Delft een sleutelstuk. In 2014 
is het museum feestelijk heropend, waarbij nieuwe 
vaste presentaties zijn gerealiseerd die het Delftse 
erfgoed de komende jaren op een uitdagende en 
eigentijdse wijze bij het publiek onder de aandacht 
brengen. Bij deze herinrichting heeft dit werk door 
Van Vliet een bepalende positie gekregen, binnen de 

Het gezin van Michiel  
van der Dussen
Hendrick Cornelisz  
van Vliet
1640. Olieverf op doek,  
159 x 210 cm
MUSEUM PRINSENHOF DELFT

Het imposante eikenhouten koorhek  
dat door Hendrick van Vliet werd ver-
eeuwigd, moest in 1837 plaats maken 
voor een neo-gotisch gietijzeren 
 exemplaar. De sloop van het koorhek 
ging velen zeer aan het hart, onder wie 
de Haagse  kunstenaar Johannes 
Bosboom, die het hek verschillende 
malen had getekend. In een vlammend 
betoog met de titel ‘Artistiek brand-
hout’ schreef hij over ‘de noodlottige 
slooping van dit pronkstuk’, onder 
 leiding van een architect of opzichter-
timmerman die Stijl heette, ‘een naam 
welke een ware ‘persiflage’ leverde op 
’s mans knoeiwerk’.

Slechts twee kleine onderdelen 
 bleven bewaard: twee  ebbenhouten 
staven die waren ingelegd in de 
 cannelures van de zuilen. Betrokken 
Delftenaren lieten een kistje maken 
waarop deze fragmenten werden 
 gemonteerd. Hierin bevinden zich 
 eveneens twee kleine pijpjes van het 
orgel uit de Oude Kerk dat in dezelfde 
periode onder de slopers hamer ver-
dween en een briefje uit 1856 over de 
herkomst van de ebben houten staven. 
In 1897 werd het kistje met inhoud  
door een particulier geschonken aan  
het Prinsenhof. 

24  VERENIGING REMBRANDT  ZOMER 2015

‘Artistiek brandhout’

Kistje met twee  ebbenhouten staven uit het 
koorhek
Eikenhout en e bbenhout,  
7,6 x 36,8 x 11 cm
MUSEUM PRINSENHOF DELFT



opstelling Meesters in innovatie. De boodschap die we 
hier aan bezoekers willen meegeven, is dat experi
ment en vernieuwingsdrang al eeuwenlang in de 
genen van Delft zitten; van het eerste Nederlands
talige boek dat hier gedrukt werd in 1477 tot de on
derzoeksprestaties van de TU vandaag de dag. In de 
‘gouden’ 17de eeuw piekte dit onderzoekende klimaat. 

Pottenbakkers veroverden de markt met bijzonder 
Delfts blauw aardewerk, Anthonie van Leeuwenhoek 
ontdekte de microsco pische geheimen van de  
natuur en Delftse meesters ontsloten de wetten van 
het perspectief. 

De 17deeeuwse architectuurstukken uit onze 
collectie hangen nu bijeen: het stadsgezicht met 
gefantaseerde loggia van Daniël Vosmaer en de kerk
interieurs van Hendrick van Vliet en Cornelis de 
Man. Om duidelijk te maken dat die obsessie met 
perspectief ook in de 20ste eeuw in Delft nog actueel 
was, combineren we deze stukken met werken van 
kunstenaars van de Nulgroep, zoals Jan Schoonhoven 
en Jan Henderikse. Op een onderzoekstafel kunnen 
bezoekers zelf met behulp van een touchscreen expe
rimenteren met de toepassing van perspectief in een 
schilderij, zodat ze daar vervolgens met andere ogen 
naar gaan kijken. Het Gezicht in de Nieuwe Kerk te Delft 
met de memorietafel van Adriaen Teding van Berkhout is 
als uitgangspunt voor dit spel gebruikts 

Anita Jansen

Hoofd collecties

Interieur van de
Nieuwe Kerk te Delft
Hendrick Cornelisz  
van Vliet 
ca. 1670-75. Olieverf  
op doek, 96 x 81 cm
MUSEUM PRINSENHOF 

DELFT

  

Gedurende negen generaties heeft 
het Gezicht in de Nieuwe Kerk te 
Delft in vele huizen van de familie 
Teding van Berkhout gehangen. 
Gewoon op een plekje waar het 
huis er de ruimte voor bood: soms 
een gang, soms een werkkamer en 
soms een woonkamer.

Vóór de Tweede Wereldoorlog 
hing het bij Jacob Johan Teding 
van Berkhout. Jacob Johan was 
luitenant-kolonel bij de huzaren 
tijdens de inval van de Duitsers. 
Hij pleegde de eerste verzetsdaad 
na de capitulatie door – tegen het 
bevel van Generaal Winkelman 
in – het materiaal van zijn bataljon 
op het Malieveld in Den Haag in 
de brand te steken om te voorko-

men dat het in de handen van de 
Duitsers zou vallen. Helaas is hij in 
mei 1942 verraden en gevangen 
genomen. In mei 1944 is hij om ge-
komen in Nacht und Nebel-kamp 
Natzweiler-Struthof.

Zijn vrouw Jeantje Teding van 
Berkhout-Tutein Nolthenius werd 
na zijn arrestatie gedwongen te 
verhuizen naar ‘Het Woldhuis’, 
tussen Apeldoorn en Voorst. Daar 
heeft het schilderij gedurende de 
laatste jaren van de oorlog gehan-
gen. Er is daar heftig gevochten 
tussen de Canadezen en de Duitsers, 
en het huis was zelfs een week lang 
door de Duitsers bezet. Gelukkig 
hebben die het Gezicht in de 
Nieuwe Kerk te Delft laten hangen. 

Er was veel kapot, maar de Van Vliet 
heeft geen schrammetje opgelopen, 
wat een wonder mag heten.

Het schilderij heeft in en na  
de oorlog talrijke malen moeten 
verhuizen. De wijze waarop dat 
soms gebeurde, zouden we nu 
 onverantwoord vinden: een 
 dekentje als bescherming of 
 gewoon tussen twee kisten. Nu 
hangt het in een perfect veilige 
klimaatkast. Beschermd om door 
iedereen bewonderd te kunnen 
worden. Als familie zijn we blij  
dat het kan blijven hangen waar 
het hoort te hangen. Een betere 
plek is niet te vinden.

Jan Carel Teding van Berkhout

Portret van 
mr. Adriaen Teding 
van Berkhout  
(1571-1620)
toegeschreven aan 
Jan Anthonisz. van 
Ravesteyn 
1620. Olieverf op 
 paneel, 71 x 64 cm  
(incl. lijst)
STICHTING TEDING  

VAN BERKHOUT

Portret van mr. Paulus 
Teding van Berkhout  
(1609-1672) 
Michiel van Mierevelt
1640. Olieverf op 
 paneel, 76 x 68 cm. 
(incl lijst)
STICHTING TEDING  

VAN BERKHOUT

Drie eeuwen bij één familie – verhuizingen en oorlogsgewoel

Noten

1. D. van Bleyswijck, 
Beschryinge der stadt 
Delft, 1667-[80], dl. 2, 
p. 852. 

2. W.A. Liedtke in Ver-
meer and the Delft 
school, tent. cat. New 
York (Metropolitan 
Museum of Art) en 
Londen (National 
Gallery) 2001, p. 407.

3. Bleyswijck, op.cit. 
(noot 1), dl. 1, p. 278.

25  VERENIGING REMBRANDT  ZOMER 2015



26  VERENIGING REMBRANDT  ZOMER 2015

 Hester Wandel, hoofd 
collectie van het Zaans 
Museum, is nog maar 

nauwelijks bijgekomen van alle 
drukte rond de aankoop. Begin 
juni maakte het museum bekend 
dat het een schilderij van Monet 
had gekocht, met een overwel
digende aandacht van de pers 
als  gevolg. De wens om ooit een 
‘Zaanse Monet’ te kunnen laten 
zien in de stad van ontstaan be
stond al lang. ‘Na de verbouwing 
van ons museum in 1998 was er 
even sprake van dat we een van 
Monets Zaanse gezichten via 
Christie’s in bruikleen zouden 
krijgen’, vertelt Wandel. ‘Dat is 
toen niet gelukt. En in 2012 is er 
opnieuw geprobeerd om er één te 
lenen. Dat ging om het schilderij 
van het Van Gogh Museum dat 
 tijdelijk in het depot hing vanwege 
de verbouwing. We wilden het 
hier vijf weken laten zien, maar 
door de verzekeringskosten bleek 
dat veel te duur voor ons.’

Begin februari van dit jaar 
 attendeerde Jacob Reitsma, voor
zitter van de vijf jaar  geleden 
opgerichte stichting Monet in 
Zaandam, het museum op een 

 gezicht op de Voorzaan en het 
eiland de Westerhem, dat te 
koop was bij een handelaar in 
New Orleans. Directeur van het 
Zaans Museum Jan Hovers en 
Wandel zagen een nieuwe kans 
en het kunsthistorisch onderzoek 
en de onderhandelingen gingen 
van start. Als eerste werd de 
Vereniging Rembrandt gepolst 
of een aanvraag enige kans zou 
maken. Een zogenaamd preadvies 
werd gevraagd. Op basis van 
de foto kwam als antwoord dat 
de voorgenomen aankoop in 
aanmerking zou kunnen komen 
voor steun, maar dat het Bestuur 
van de Vereniging pas werkelijk 
kon oordelen als het schilderij 
in het echt te zien was. Voor het 
museum betekende dit een risico, 
want zij zou het doek voor eigen 
rekening naar Nederland moeten 
laten komen, zonder te weten of 
de inspanningen een vervolg zou
den hebben. Gelukkig pakte dat 
goed uit: nog dezelfde dag dat het 
Bestuur de Monet op de ezel had 
bekeken om zich een oordeel te 
vormen over de staat en de kwa
liteit ervan, werd groen licht ge
geven. Met dit positieve oordeel, 

VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 19DE EEUW

  Ambitie Zaans Museum beloond
Het verhaal achter de aanwinst

De Voorzaan en de Westerhem
Claude Monet (Parijs 1840-1926 Giverny)
1871. Olieverf op doek, 39,2 x 71,5 cm
Bijdrage: € 580.925, waarvan € 150.000 uit het BankGiro 
Loterij Aankoopfonds en € 50.000 uit het Claude Monet 
Fonds
ZAANS MUSEUM, ZAANDAM

De Voorzaan en de Westerhem van Claude Monet is aangekocht 
met steun van de Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar 
BankGiro Loterij Aankoopfonds en haar Claude Monet Fonds, Dr. 
M.J. van Toorn en L. Scholten Stichting, Honig-Laan Fonds, Ir. P.M. 
Duyvis Fonds, Gemeente Zaanstad, VSBfonds, Koninklijke Ahold, 
Gras Houtimport, Jacob Heijn Holding BV, Bredenhof Stichting, 
Rabobank Zaanstreek en Stichting Monet in Zaandam.

Directeur Jan Hovers en hoofd collectie 
Hester Wandel bij de perspresentatie 
van de nieuwe aanwinst op 2 juni 2015

‘Zaandam is wel bijzonder opmerkelijk en  
er is genoeg te schilderen voor een heel leven’, 
schreef Claude Monet in 1871 aan zijn schilder
vriend Camille Pissarro. ‘Huizen in alle kleuren, 
molens bij honderden en verrukkelijke boten’. 
Tijdens zijn vier maanden  durende verblijf  
in Zaandam maakte Monet niet minder dan 
25 schilderijen. Voor het Zaans Museum leek 
het uitgesloten ooit een van deze werken te 
kunnen verwerven. Toch waagde het een 
poging – een poging die nog slaagde ook.
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vertaald in een financiële bijdrage 
van 50% van het aankoopbedrag, 
was een stevige basis gelegd en kon 
ook de verdere fondsenwerving van 
start gaan.

Vanaf het moment dat het 
schilderij in het depot in Zaandam 
hing, nam de opwinding in het 
museum toe. Zou het dan echt 
lukken? Omdat er mogelijk meer 
kopers waren, was er maar een 
maand om andere fondsen en de 
gemeente mee te krijgen. In het 
geheim werden potentiële fondsen 
en bedrijven in het depot uitgeno

digd om het werk te bekijken.  
Die waren meteen enthousiast en 
 reageerden al even snel als de 
Vereniging Rembrandt: na een bij
eenkomst met een aantal Zaanse 
fondsen dat de aanvraag samen 
had besproken, werd Wandel al in 
de auto gebeld met goed nieuws 
en zo kon het museum op 2 juni 
– de datum waarop Monet 144 jaar 
geleden in Zaandam aankwam – 
de aanwinst wereldkundig maken. 
Voor Hovers en Wandel was het 
een overrompelende ervaring: ‘We 
zijn nog steeds beduusd van deze 
geweldige aanwinst’, schreef Hovers 
die week in een email aan de 
Vereniging.

MINIMALISTISCH

Evert van Straaten, die als be
stuurs lid van de Vereniging 
Rembrandt betrokken was bij de 
besluitvorming, vertelt over de 
 reacties binnen het Bestuur. ‘Dat 
het Zaans Museum met deze aan
vraag kwam vond ik heel leuk en 
verrassend. En ik niet alleen, dat 
gevoel werd snel gedeeld. Ook los 
van de context is het een goed 
schilderij. Het is evident dat je  
het in Zaandam wilt hebben,  
maar wat wij er vooral mooi aan 
vonden is dat het zo Hollands is. 
Wel impressionistisch, een be
wolkte lucht, maar met heel weinig 
drama en een beperkt palet. Het 
past echt in de traditie van de 
Nederlandse landschapschilders 
uit de 17de eeuw. Tegelijkertijd is 
het tijdloos, iemand riep zelfs: 
“Het lijkt wel een Dibbets!” Die 
tweedeling van land en water is 
bijzonder, bijna De Stijlachtig, 
heel minimalistisch. Het is een 
 intrigerend schilderij, niet een 
Monet waaraan je denkt bij deze 
kunstenaar, maar een interessante 
Monet. Het toont de kunstenaar aan 
het begin van zijn carrière, een ex
perimenterende kunstenaar die met 
de blik van nu heel modern was.’

Maar een mooi schilderij alleen 
is niet genoeg voor een bijdrage 
van de Vereniging Rembrandt, 
benadrukt Van Straaten. ‘We kijken 
altijd naar het belang voor het 
museum en de motivatie. Kleinere 
musea steunen we graag, maar het 
gaat ook om de vraag of een werk 
het lokale belang overstijgt en een 
toevoeging is voor de Collectie 
Nederland. Moet je bijvoorbeeld 
een twintigste stadsgezicht van 
Cornelis Springer dat een museum 
heel graag wil kopen nog steunen? 
En als het de zoveelste Monet is 

Geef uw gift  
de kleur van het 
 impressionisme!

Met een bedrag van € 50.000  
heeft het Claude Monet Fonds  
zijn naam verbonden aan de 
nieuwe aanwinst voor het Zaans 
Museum. De oprichters van het 
Fonds zijn opgetogen over de 
 aankoop: ‘Het is nauwelijks te 
 geloven welke waardevolle 
 resultaten binnen bereik komen 
met zo’n fonds, mede door 
 toedoen van het slagvaardige 
 bestuur van de Vereniging 
Rembrandt.’ 

‘De vele fondsen en particulieren 
die deze aankoop mogelijk hebben 
gemaakt, getuigen daarmee van 
 burgerzin, verantwoordelijkheids-
gevoel alsook welbegrepen eigen-
belang. Dat ook het gemeentebestuur 
en de gemeenteraad zich hebben 
gecommitteerd, onderstreept deze 
constatering,’ schrijven de oprichters 
van het Claude Monet Fonds in een 
reactie. ‘De inwoners van Zaanstad 
mogen zichzelf gelukwensen met 
deze bijzondere aanwinst voor hun 
museum.’

Het Claude Monet Fonds is in 2009 
ingesteld met als doelstelling ‘het 
verlenen van financiële steun voor 
het bevorderen van het verwerven 
van impressionistische schilderkunst’. 
Bij de oprichting hebben de initiatief-
nemers de hoop uitgesproken dat 
andere leden van de Vereniging 
Rembrandt het Fonds eveneens 
 zullen omarmen ‘zodat het een om-
vang kan krijgen die er werkelijk toe 
doet als het aankomt op nieuwe ver-
wervingen’. Hier werd reeds gehoor 
aan gegeven door één lid. Samen 
hebben zij deze aankoop nu mede 
mogelijk gemaakt. Met meer leden 
kan het Claude Monet Fonds nog 
meer betekenen voor de versterking 
van de impressionistische kunst in 
Nederlandse musea.
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Evert van Straaten, 
bestuurslid van de 
Verenging Rembrandt
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waar wij er al zoveel van hebben...  
Er waren al achttien werken van 
Monet in Nederlandse openbare 
collecties, waaronder een paar 
hele mooie. In het KröllerMüller 
Museum heb je bijvoorbeeld 
die prachtige schildersboot, en 
daarnaast een portret dat meer 
anekdotisch is. We hebben ge
keken wat er is en daar bleek De 
Voorzaan en de Westerhem heel mooi 
in te passen. En verder gaat het om 

de kwaliteit van het schilderij, de 
prijskwaliteitverhouding en of het 
museum het een goede plek kan 
geven. Wat voor ons telt is de verrij
king van het openbaar kunstbezit 
en dat de musea blijven floreren.’

‘Ik vond het heel bijzonder, dat 
zestien mensen van het Bestuur 
onze aankoop wilden steunen, dat 
gaf zo’n kick!’, zegt Wandel. ‘Dat 
het gelukt is, was voor iedereen 
een opsteker, ook intern.’ Niet 

dat zij onderweg geen scepsis is 
tegengekomen: ‘Het is misschien 
niet de kleurrijkste Monet die er 
is en er werd gedacht dat het een 
eenling in de presentatie zou zijn,  
maar dit schilderij past juist heel 
goed in onze collectie.’ En een 
vraagprijs van 1,9 miljoen dollar 
– die Wandel naar beneden heeft 
weten te praten tot 1,2 miljoen 
 dollar (1,16 miljoen euro) – werd 
veel geld gevonden, ‘maar voor 
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een Monet is het een koopje en  
de prijzen stijgen nog steeds.’  
Van Straaten: ‘Als er veel geld 
 bijeen moet worden gebracht  
voor een schilderij is er altijd even 
pijn, maar zodra het er hangt is 
het meteen vergeten.’

ZAANSTAD MONETSTAD

Wat betekent de aanwinst voor 
het Zaans Museum? Wandel: ‘Er 
komen 1,6 miljoen bezoekers per 

In Nederlandse musea bevonden zich slechts 
twee schilderijen uit Monets Zaanse periode: het 
Portret van Guurtje van de Stadt in het Kröller-
Müller Museum en Molens in het Westzijderveld 
bij Zaandam, dat in 2001 met steun van de 
Vereniging Rembrandt werd aangekocht door 
het Van Gogh Museum. De meeste Zaanse land-
schappen en stadsgezichten van Monet, waaron-
der het beroemde Blauwe huis, bevinden zich in 
particulier bezit. Zie voor meer informatie over 
De Voorzaan en de Westerhem en de collectie 
van het Zaans Museum ook De Verrijking op de 
website van Vereniging Rembrandt.

Portret van Guurtje van 
de Stadt
Claude Monet
1871. Olieverf op doek, 
73,2 x 40 cm
KRÖLLER-MÜLLER 

MUSEUM, OTTERLO

Molens in het 
Westzijderveld  
bij Zaandam
Claude Monet
1871. Olieverf op doek, 
48,5 x 74,2 cm
VAN GOGH MUSEUM, 

AMSTERDAM
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Dit boekje is een cadeau voor de 
leden als dank voor hun steun bij 
de aankoop door het Rijksmuseum 
Amsterdam. De publicatie maakt 
duidelijk dat niets er zomaar is, dat 
het slagen van een aankoop een 
wonder is en dat dit zeker geldt voor 
deze iconische Bacchant van Adriaen 
de Vries. Verschillende leden lieten 
weten blij verrast te zijn. Een greep 
uit de reacties:

‘Wat een verrassing op deze zon-
nige zaterdagmorgen de geweldige 
uitgave over Adriaen de Vries te ont-
vangen!’ (Marie-José Jacobs-Alferink)

‘Heel hartelijk dank voor de toezen-
ding van het prachtig vormgegeven 
en dito uitgevoerde boekje over 
Adriaen de Vries. De inhoud is zeer 
informatief en kennisverrijkend, een 
genot om te lezen (juist door de ver-
schillende invalshoeken). Dank voor 
uw inzet, presentatie en de telkens 
weer leuke ideeën waar u ons als 
leden mee pleziert!’ (Rob Terlingen)

‘Ik heb uw toezending van Het  wonder 
van Adriaen de Vries zeer op prijs 
gesteld: informatief,  spannend! 
Het krijgt een plaatsje in mijn 
 boekenkast.’ (G. van Veldhoven) 

Daags na de presentatie plaatste 
het Rijksmuseum een advertentie in 
NRC Handelsblad om de Vereniging 
Rembrandt en alle andere schenkers 
te bedanken voor hun bijdrage aan 
de verwerving van het beeld van 
Adriaen de Vries. 

jaar naar de Zaanse Schans. Daar 
proberen we er meer van naar het 
museum te krijgen. Het schilderij 
van Monet kan een heel interessant 
verhaal vertellen over een stukje 
Zaandam dat er niet meer is, maar 
dat je op de Zaanse Schans en in 
het Zaans Museum kunt beleven. 
Dat beeld van de Zaanstreek is ook 
typisch Hollands. In 1916 waren alle 
drie molens die hij schilderde al ver
dwenen. Een van de drie molens was 
van de firma Van de Stadt, van de 
vader van Guurtje die op het schil
derij in het KröllerMüller Museum 
is afgebeeld (zie kader op p. 29). 
Voor toeristen gaat het vooral om 
Monet, voor de Zaankanters om een 
beroemde schilder die hier heeft 
gewerkt. Het is een beetje city
marketing – wij willen dat Zaandam 
Monetstad wordt.’ 

Het schilderij hangt op dit 
 moment nog niet op zaal, maar 
krijgt dit najaar een centrale plaats 
in de vaste opstelling van het 
 museum. Er wordt druk gewerkt aan 
een presentatie waarin ook andere 
schilderijen die de kunstenaar in de 
Zaanstreek maakte (digitaal) zijn  
te zien. Het museum gaat meer ver
tellen over de Zaanstreek die Monet 
zag en een link leggen met andere 
collectie onderdelen. Daarnaast wordt 
er aandacht besteed aan geschreven 
bronnen, zoals eigentijdse politie
rapporten met bijzonderheden  
over de komst en het vertrek van  
de kunstenaar, die als Fransman als 
een potentiële revolutionair werd 
gezien en daarom in de gaten werd 
gehouden, al was al snel duidelijk 
dat er weinig dreiging uitging van 
die schilder in zijn bootje. En er zijn 
meer plannen. Wandel: ‘Misschien 
komt er een tentoonstelling over 
Monet in Zaandam met bruiklenen, 
bijvoorbeeld over zes jaar, als het 
150 jaar geleden is dat hij hier was. 
Dat is iets wat nooit zou lukken als 
we zelf geen Monet hadden.’s 

Gerdien Wuestman

H
et w

onder van A
driaen de V

ries

Het wonder van
Adriaen de Vries

Van ons allemaal sinds 2014

Het wonder van Adriaen de Vries 
enthousiast ontvangen

Op 26 juli, twee dagen 
voor de presentatie van het 
beeld in de Eregalerij van 
het  Rijksmuseum, viel bij 
alle leden van de Vereniging 
 Rembrandt het boekje Het 
 wonder van Adriaen de Vries, 
van ons  allemaal sinds 2014  
op de mat.
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PROF. DR. H.W. VAN OS

OGENBLIK

Weerzien
Foto @

 A
rjan Bronkhorst

Die middag wilde mijn leermeester 
aquarellen van de Haagse School laten 
zien. Voorzichtig namen we het ene na 
het andere passe-partout uit de doos 
en zetten het op een lessenaartje. Hij 
zei: ‘Aquarellen van de Haagse School 
 openbaren het Nederlandse landschap 
en deze hier behoren tot de aller-
mooiste’. We zagen grote bladen van 

Jacob Maris, Hendrik Weissenbruch, 
Anton Mauve. Elk blad was een verras-
sing. Echt onvergetelijk was de aquarel 
van Constant Gabriël (1828-1903). De 
zonnige tonigheid van het polderland-
schap, waarvan het heldere witte 
 was goed de maatvoering bepaalde.  
Ik kende iemand die in zo’n armoedige 
plaggenhut was groot geworden. Maar 
armoede deed er even niet toe bij de 
stralende blankheid van die aangelijnde 
lappen. Ik kreeg uitgelegd, dat werken 
als deze hun oorspronkelijke coloriet 
zo goed hebben behouden, omdat ze 
heel zelden aan het licht worden bloot-
gesteld. Ze horen in donkere dozen. 
Hoe dat ook zij, de ontdekking van deze 
aquarel was voor mij een Onvergetelijk 
Ogenblik.

Enkele jaren later, in 1957, werd ik ge-
vraagd om een tentoonstelling te maken 
in het Lyceum te Emmen. Denkend aan 
de aquarel met wasgoed stelde ik voor 
om een expositie te maken van water-
verfschilderijen uit de Haagse School. 
Het Groninger Museum wilde wel uit-
lenen. Vervolgens ging ik natuurlijk naar 

het Haags Gemeentemuseum. Daar werd 
ik ontvangen door twee waardige heren 
die conservator en hoofdconservator 
waren. Of zij uit hun rijke verzameling 
van Haagse School een aantal aquarellen 
wilden uitlenen. Ik had een lijstje van 
begeerde werken bij me. Beide heren 
hoorden me met lichte verwondering 
aan. Ik vreesde het ergste. Wie leent nu 
kostbare kunst uit aan een middelbare 
school?! Het pakte heel anders uit. De 
hoofdconservator vroeg: ‘Maar Henk, 
waarom vraag je geen schilderijen?’ 
Ik was stomverbaasd: ‘Leent u die dan 
uit?’ ‘Natuurlijk’, zei hij: ‘die Haagse 
School, daar doen wij niets meer mee’. 
En vervolgens kreeg ik een lesje in 
 modernisme, waardoor het werk van de 
Nederlandse impressionisten volledig 
overbodig was geworden. Zo kwamen  
de topstukken van de Haagse School  
die het Gemeentemuseum nu weer met 
trots laat zien, op een tentoonstelling in 
het oosten des lands terecht. Gelukkig 
maar dat datgene wat conservatoren 
toen overbodig achtten niet meteen 
 verkocht is.

De Haagse School mag weer. De schilders 
laten inderdaad Holland op zijn mooist 
zien, om met de titel van een tentoon-
stelling te spreken die nu in datzelfde 
Gemeentemuseum in Den Haag wordt 
gehouden. We leven in het post-post-
modernisme. Everything goes. Gelukkig 
maar. De aquarellen, die parels van het 
Nederlands impressionisme, worden  
dit jaar getoond in voortreffelijke 
 exposities in Teylers Museum en het 
Museum Mesdag. En wie schetst mijn 
verbazing toen ik in Haarlem tussen die 
meesterwerken de aquarel Was aan de 
lijn van Gabriël weer zag. Deze rubriek 
in ons Bulletin heet ‘Ogenblik’. Dat 
weerzien van die schat uit het Groninger 
Museum was meer dan een ogenblik 
van ver bazing. Het was een ogenblik van 
ontroerings

Polder bij Kampen 
(‘Was aan de lijn’)
Constant Gabriël 
z.j. Transparante  
waterverf op papier,  
34,8 x 58,8 cm 
GRONINGER MUSEUM

Lang geleden, in de stilte van de jaren  vijftig, 
toen W. Jos de Gruyter directeur was van het 
Groninger Museum, zat ik samen met hem 
in het prentenkabinet. Ik kreeg  privékunstles 
en die dag ging het over werken op papier. 
Mijnheer De Gruyter legde uit dat schilderijen 
en beelden tot de publieke kunst gerekend 
kunnen worden. Ze zijn  aanwezig, ook als je 
er niet naar gevraagd hebt. Met werken op 
papier is dat anders. Je moet erom vragen en 
dan wordt er een doos gebracht. In de doos 
wacht je de ene ontdekking na de andere.



Een monument voor het  
vluchtige ogenblik
Impressionistisch beeld van Rosso naar Museum Boijmans Van Beuningen

 Medardo Rosso (18581928) keerde in de loop 
van zijn carrière verschillende keren terug 
naar werken van zijn hand en maakte daar 

niet zozeer kopieën van als wel varianten. Ook al 
 gebruikte hij daarbij steeds hetzelfde gipsen model, 
toch zijn de versies (die in Rosso’s geval kunnen 
 worden gezien als momentopnames, visioenen) nooit 
hetzelfde en verschillen ze qua grootte, kleur, expressie 
en zelfs compositie. Daarmee zijn het tegelijkertijd 
werken in oplage en unieke kunstwerken binnen een 
reeks, uitgevoerd in verschillende materialen en met 
steeds andere uiterlijke kenmerken die ontstonden  
in de loop van het ontstaansproces. Bovendien had 
Rosso de gewoonte om hetzelfde werk verschillende 
titels te geven en anders te dateren, waardoor het 
 onderscheid tussen origineel en kopie nog meer 
 vervaagde. De kunstenaar bleef voortborduren en 
 variëren op zijn werk, dat van naturalistisch opschoof 
naar veranderlijke ‘impressies’. Van Femme à la voilette 
(Vrouw met sluier), misschien wel het meest emblema
tische werk van Rosso, bestaan zes versies, naast het 
gipsen origineel dat zich in het Middelheim museum 
in Antwerpen bevindt.

 Het thema dat Rosso uitwerkte in Femme à la 
 voilette raakt aan de kern van zijn pogingen ‘een 
 monument voor het vluchtige ogenblik’ te scheppen. 
Rosso probeerde verscheidene malen het vluchtige 
beeld te vangen van een vrouw die de trappen van 
een kerk in Parijs afdaalt. In de loop van ruim 28 jaar 
probeerde de kunstenaar dit emotioneel beladen 

beeld tot uitdrukking te brengen, en deze variant uit 
1923 is zijn laatste voltooide poging daartoe.1 Ondanks 
Rosso’s typische benadering van de reproductie van 
beeldhouwwerken (hij maakte zo’n 200 sculpturale 
versies van hooguit 35 verschillende onderwerpen) is 
de grootste uitdaging niet om een uniek en origineel 
afgietsel te verwerven, als wel om er überhaupt één te 
vinden.

KRISTALHELDERE HERKOMST

Femme à la voilette wordt beschouwd als een van 
Rosso’s meesterwerken en de herkomst van deze laatste 
 variant is vanaf het begin kristalhelder. Het werd samen 
met nog elf andere sculpturen in augustus 1923 door 
Luigi Bergamo gekocht van de kunstenaar zelf. 
Bergamo, een goede vriend van Rosso, had het plan 
opgevat een Rossomuseum in te richten in zijn villa 
in Stresa aan het Lago Maggiore, maar na een aantal 
ongelukkige investeringen verloor hij zijn kapitaal en 
moest hij het merendeel van zijn bezittingen van de 
hand doen. Hij verkocht de negentien werken van 
Rosso in zijn verzameling aan een rijke verzamelaar 
uit Biella, Edoardo Gili. Na diens overlijden in 1946 
bleef Femme à la voilette in het bezit van de familie tot 
begin jaren 1980, toen het werk door Gili’s weduwe 
werd verkocht aan de Galleria Philippe Daverio in 
Milaan. Daarna wisselde het werk nog verschillende 

Impression de Boulevard, Femme à la voilette van Medardo 
Rosso is een beeld dat zich niet in één keer blootgeeft. 
Het eerste dat opvalt is het hoofd en de beweging die dit 
beeld typeert, dan details als de jurk, de hoed, de zweem 
van een glimlach. Net als de impressionistische schilders 
uit zijn tijd probeerde Rosso de meest vluchtige momenten 
en ongrijpbare details vast te leggen. De collectie van 
Museum Boijmans Van Beuningen vormt de ideale 
omgeving voor de  presentatie van zijn werk. 

Impression de Boulevard, Femme à la voilette
Medardo Rosso (Turijn 1858-1928 Milaan)
1923 (1895). Was over gips, H 72,1 cm, B 60,3 cm, D 29,8 cm
Bijdrage: € 600.000, waarvan € 100.000 uit het 
Dura Kunstfonds en € 20.000 uit het Themafonds 
Beeldhouwkunst
MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN, ROTTERDAM

Rosso’s Impression de Boulevard, Femme à la voilette is aangekocht 
met steun van de Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar Dura 
Kunstfonds en haar Themafonds Beeldhouwkunst, Mondriaan 
Fonds, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds (mede dankzij het 
Breeman Talle Fonds), Stichting Museum Boijmans Van Beuningen, 
de BankGiro Loterij, De G.Ph. Verhagenstichting, Stichting 
Dorodarte, particuliere begunstigers uit de Kring Van Eyck en het 
Gezelschap Bas Jan Ader.

VERZAMELGEBIED GESTEUND    BEELDHOUWKUNST
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‘Ik heb geprobeerd 
een impressie van de 
Boulevard te geven, 
de gelaatstrekken 
van een vrouw, 
waargenomen in het 
vluchtige tijdskader 
van een fractie van 
een seconde’



keren van eigenaar, tot het in 2010 werd verkocht aan 
een prestigieuze particuliere collectie in de Verenigde 
Staten.

Ter gelegenheid van de tentoonstelling Framing 
Sculpture: Brancusi, Rosso, Man Ray van conservator 
Peter van der Coelen en mijzelf in Museum Boijmans 
Van Beuningen werd het werk in 2014 te leen gevraagd. 
Het idee hierachter was om deze in was uitgevoerde 
versie van een van de meest emblematische werken 
van de kunstenaar niet alleen in de tentoonstelling 
op te nemen, maar het daar ook te plaatsen naast 
een kleine, zelden tentoongestelde reeks van Rosso’s 
bewerkte foto’s van Femme à la voilette: het zien vanuit 
de visie (en de bedoelingen) van de kunstenaar zelf, 
zou het kunstwerk een nieuwe, onconventionele aan
blik geven.

SCHILDERACHTIG EFFECT

Enigszins vergelijkbaar met impressionistische 
schilderijen die de bezoeker aanvankelijk met een 
nogal onleesbare vorm confronteren als gevolg van 
de trillingen van het licht, onthult Femme à la voilette 
zich geleidelijk. Het hoofd is het eerste dat opvalt, 
en daarmee de hele beweging die dit vluchtige beeld 
typeert. Vervolgens komen de details naar voren, 
de jurk, mogelijk een glimlach, die tegelijkertijd ge
prononceerd en vervaagd zijn als in een terugkerende 
droom of een beeld dat je je net niet meer voor de 
geest kunt halen. Zo probeerde de kunstenaar de 

De tentoonstelling Brancusi, Rosso, Man 
Ray – Framing Sculpture die vorig jaar in 
Museum Boijmans Van Beuningen was  
te zien, werd ingeluid met een gedicht 
van Dichter des Vaderlands Anne Vegter. 
Voor de viering van de bijzondere aankoop 
van Femme à la voilette van Rosso is de 
Utrechtse dichter Ingmar Heytze gevraagd. 
Het gedicht, dat door Heytze werd voor-
gedragen tijdens de presentatie, is ook op 
zaal te lezen.

Achter de voile

Als hij een portret maakte, ging het nooit
alleen maar om het hoofd, dat immers ook
een lichaam heeft en een omgeving, 
een groter geheel van lijnen dat zich niet 
laat onderdrukken: waar hij het zag, wanneer, 
de indruk die hij van dit alles kreeg. 

Hij zei: ‘Een beeld dat zich niet bezighoudt 
met licht, behoort er niet te zijn.’ 
Hij zei: ‘Mijn beelden nemen geen ruimte 
in, ze maken ruimte vrij.’ 
Hij zei: ‘Er is geen ruimte zonder licht.’ 

Ik zeg niets terug. Wie ben ik helemaal, 
wat heeft het eigenlijk met mij te maken. 
Ik liep de trap af, volmaakt onwetend 
dat hij me zag. Misschien dat ik iets voelde, 
achteraf, voor ik verdween, mijn eigen leven 
in, vergeten op die beweging na – maar 

ik heb nooit in die gulzige ogen gekeken, 
zijn handen op mijn gezicht gevoeld 
of voor de foto geposeerd. Hij trok 
de sluier van ons moment en gaf het door, 
ik niet. De rest is tijd en schaduw,
licht en ruimte, gips en was.

Ingmar Heytze

Rosso in Nederland

Tot de aankoop van Impression de Boulevard, Femme à 
la voilette waren er slechts twee, wat kleinere beelden 
van Rosso in Nederlands openbaar kunstbezit, beide 
in het Kröller-Müller Museum in Otterlo. Dat is op-
merkelijk, want de grootste Rosso-verzamelaar en 
 promotor uit de eerste helft van de 20ste eeuw was een 
Nederlandse: de Utrechtse kunstenares en schrijfster 
Etha Fles (1857-1948). De twee wat kleinere werken  
in Otterlo zijn beide afkomstig uit haar bezit. Met de 
Femme à la voilette is Rosso nu bijzonder sterk vertegen-
woordigd in de Collectie Nederland.
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omringende ruimte te bedwingen door haar binnen 
het geheel van het nu te trekken. Rosso noemde dat: 
de ruimte bevrijden. Maar anders dan het werk van 
de impressionisten is zijn kunst niet ván licht, maar 
vóór het licht gemaakt en reageert ze op de voort
durende veranderingen daarin. Door zijn materiaal te 
demate rialiseren en vanuit een uniek standpunt weer 
te geven, probeerde Rosso met sculpturale middelen 
een schilderachtig effect te bereiken.

Mede dankzij het licht krijgen Rosso’s figuren 
een eigen karakter en komen ze ook meer tot leven. 
Margaret Scolari Barr, die het werk in 1963 opnam 
in een legendarische tentoonstelling in het Museum 
of Modern Art in New York, geeft een prachtige be
schrijving van de wijze waarop zij de vrouw en haar 
kleding waarnam: ‘De vrouwelijke trekken worden 
verzacht en versmelten met de rand van de hoed door 
een dunne voile die strak onder de kin is vastgebonden, 
zoals toen mode was. Een keurige jabot valt golvend 
omlaag vanaf haar hals, de pofmouwen lopen over in 
de achtergrond en in de vage versieringen van de hoed 
op een rijkgevarieerde, levendige manier vol nuances 
die uitgesproken impressionistisch is. De omfloerste 
gelaatstrekken van de langslopende dame worden 
 alleen zichtbaar door nog eens te kijken, zuiver en 
onaangetast door de kunstig transparante plooien 
van natte chiffon die de donne velate van Italiaanse 
beeldhouwers als Benzoni en Spinazzi kenmerkt’.2 

Rosso’s werken kunnen beter in relationele termen 
worden ervaren dan in absolute. De kunstenaar 
toonde zijn beeldhouwwerken bij voorkeur naast 
foto’s, tekeningen, bloemen, kopieën van Griekse 
beelden en, het allerbelangrijkst, schilderijen. Om de 
invloedrijke Franse kunstcriticus Louis Vauxelles te 
citeren: ‘Dit impressionisme, in de oorspronkelijke, 
diepe betekenis van het woord, probeert net als de 
Monets en Pissarro’s dat deden, de meest vluchtige, 
de meest ongrijpbare aspecten vast te leggen: de 
glimlach, de schaduw van melancholie die over een 
gezicht trekt, zorgen, tederheid, de zwevende cadans 
van lopen, de zwierende rok, de streling van een 
jurk’.3

In die zin is de laatste, voltooide versie van Rosso’s 
Femme à la voilette eindelijk thuisgekomen. Op zijn 
plek naast Cézannes Landschap bij Aix met de Tour de 
César uit 1895 (het jaar waarin Rosso Femme à la voile-
tte bedacht) behoort de sculptuur nu tot een grotere 
groep kunstwerken in de collectie van onder ande
ren Degas, Maillol, Minne en Rodin die een ideale 
context vormen voor een uitgebreide presentatie van 
Rosso’s oeuvre.4

s

Francesco Stocchi

Conservator moderne en hedendaagse kunst

Vertaald uit het Engels door Maaike Post en Arjen Mulder 

Femme à la voilette en 
Bambina ridente
Medardo Rosso
voor 1914. Foto, 6,3 x 3,4 cm
GALLERIA INTERNAZIONALE 

D’ARTE MODERNA, VENETIË

Femme à la voilette
Medardo Rosso
na 1897. Foto van een foto, 
17,3 x 13,1 cm
PARTICULIERE COLLECTIE

Noten

1 Rosso zelf omschreef Femme à 
la Violette (1893) aldus: ‘Ik heb 
geprobeerd een impressie van 
de Boulevard te geven, de ge-
laatstrekken van een vrouw, 
waargenomen in het vluchtige 
tijdskader van een fractie van 
een seconde, een vrouw die 
precies is weergegeven zoals 
ik haar toen zag. Dit is mijn 
opvatting van kunst, die in 
de woorden van de dichter 
kan worden omschreven als 
“een monument voor het 
moment”.’ Interview met de 
Daily News, 23 februari 1906.

2 M. Scolari Barr, Medardo Rosso, 
tent. cat. New York (The Mu-
seum of Modern Art) 1963.

3 L. Vauxelles, Le Petit Journal, 
5 oktober 1907.

4 Rosso zocht altijd naar manieren 
om zijn beeldhouwwerken te 
combineren met schilderijen. 
Voor de Salon d’Automne van 
1904 maakte hij de beroemde 
foto van zijn in was uitgevoerde 
Enfant à la Bouchée de pain 
(Kind in de gaarkeuken, 1897) 
vóór het schilderij Les Baigneurs 
(1890-91) van Cézanne dat 
zich nu in de Hermitage in 
Sint-Petersburg bevindt.

35  VERENIGING REMBRANDT  ZOMER 2015



36  VERENIGING REMBRANDT  ZOMER 2015

 Edward Weston (18861958) behoort tot de 
grote Amerikaanse fotografen uit het inter
bellum. Bedachtzaam en met uiterste zorg 

componeerde hij plantstudies, naaktstudies, portretten, 
landschappen, architectuur en andere onderwerpen. 
Hij beschouwde de foto zonder meer als een kunst
werk dat met de grootst mogelijke aandacht en vak
manschap tot stand kwam. Zowel de opname als het 
afdrukken in de donkere kamer was belangrijk en 
droeg bij aan de kwaliteit van het beeld. Daarbij moest 
de stofuitdrukking van een vrucht, een stuk hout of 
de menselijke huid (of welk onbelangrijk detail dan 
ook) haarscherp uitkomen. De compositie omkaderde 
het geheel strak zodat de beeldende kwaliteiten nog 
een keer benadrukt werden. Het ultieme beeld in on
berispelijke afdruk was altijd het eindresultaat. Toen 
in 1947 Westons boek 50 photographs uitkwam, met 
vijftig van zijn beste foto’s, koos hij ook Church Door, 
Hornitos.

Weston is uitgegroeid tot een van de onbetwiste 
meesters van de 20steeeuwse fotografie en het moder
nisme. Hij was met Paul Strand de belangrijkste be
oefenaar van de door kunstcriticus Sadakichi Hartmann 
al in 1902 gepropageerde ‘straight photo graphy’, de 
Amerikaanse evenknie van de ‘nieuwe zakelijkheid’. 
In de Verenigde Staten kwam deze beweging net als 
in Europa in de jaren twintig en dertig tot wasdom. 
Dat luidde het definitieve einde van het picturalisme 
in. De fotografie voegde zich niet meer naar de 
 schilderkunst, maar ontwikkelde een eigen beeldtaal 
die veel meer neigde naar realisme en objectiviteit. 

Het oog van de lens ziet dingen en legt zaken vast die 
het menselijk oog maar half of niet ziet. Weston was de 
overtuigende protagonist van deze nieuwe beweging. 

In Church Door, Hornitos komen alle kwaliteiten 
van de nieuwe vormentaal overtuigend tot uitdruk
king. Het werk is daarom een belangrijk sleutelstuk. 
Het sprankelt door zijn rijkdom aan detail – niet in 
de laatste plaats doordat Weston de witte kerkdeur 
van het mijnwerkersstadje in Californië in de volle 
zon fotografeert. We kunnen ieder groefje in de deur 
haarfijn zien. Door het strakke kader van de compositie 
‘springt’ de voorstelling bijna naar voren. 

Een dergelijke goede kwaliteit vintage druk van 
Weston uit deze periode is schaars. Begin jaren 
 dertig werkte Edward Weston nog met edities, 
 waarbij hij een van tevoren vastgesteld aantal van 
een bepaalde foto afdrukte. Later in de jaren dertig, 
begin jaren veertig stopte hij daar definitief mee en 
drukte hij alleen nog maar ‘on demand’, dus op het 
 moment dat het nodig was. Dat was wanneer hij  
een foto kon verkopen of ten geschenke wilde doen. 
Church Door, Hornitos is voor het eerst nagedrukt 
door Westons zoon Brett aan het begin van de jaren 
vijftig toen Edward als gevolg van de ziekte van 
Parkinson niet meer zelf kon afdrukken. In de kunst
wereld circuleren ook late drukken van dit populaire 
beeld. Ze werden gemaakt door Westons zonen Brett 
en Coles 

Mattie Boom

Conservator Fotografie

VERZAMELGEBIED GESTEUND    FOTOGRAFIE

Het ultieme beeld 
in onberispelijke afdruk 
Sleutelstuk van de Amerikaanse fotografie in het Rijksmuseum

Church Door, Hornitos
Edward Weston (Highland Park, Illinois 1886–1958 Carmel, 
California)
ca. 1940. Ontwikkelgelatinezilverdruk (vintage), 19,1 x 24,1 cm
Bijdrage: € 32.500
RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

Church Door, Hornitos van Edward Weston is aangekocht met 
steun van de Vereniging Rembrandt en het Rijksmuseum Fonds 
(fam. M . Van Poecke).

Iedere groef, iedere onregelmatigheid, zelfs  
de kleinste nerf in het hout is haarscherp 
 vast gelegd in Church Door, Hornitos. Met zijn 
rijkdom aan detail binnen het strakke kader 
van de compositie is deze foto een hoogte
punt in het oeuvre van Edward Weston. Het 
Rijksmuseum slaagde erin een vintage  afdruk 
van een superieure kwaliteit te  bemachtigen. 

Literatuur

M. Armitage, 50 photo-
graphs by Edward 
Weston, New York 
1947, pl. 47

N. Newhall (red.), The 
Daybooks by Edward 
Weston (Vol. I en II), 
New York 1973

A. Conger, Edward 
Weston: Photographs 
from the Collection of 
the Center for Creative 
Photography, Tucson 
1992, afb. 1505/1940
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Waarom gesteund?
Het Rijksmuseum vroeg ondersteuning voor 
de aankoop van een foto van Edward Weston. 
Het gaat om Church Door, Hornitos, een door 
de fotograaf zelf verzorgde ontwikkelgelatine-
zilverdruk, een zogenaamde ‘vintage print’, 
van rond 1940. 
Weston is de meester van de Amerikaanse 
‘straight photography’, waarin foto’s niet 
meer als schilderkunst hoefden te zijn, maar 
met gevoel voor vormvastheid,  grafische 
 uitdrukking en precisie de werkelijk heid 
 vastlegden. Hij is een van de fotografen die 
met zijn oog voor het schijnbaar onbelangrijke 
en het inzoomen op alledaagse details het 

 gezicht van het Amerikaanse realisme heeft 
bepaald. Ook Nederlandse fotografen als  
Piet Zwart, Paul Schuitema en Jan Kamman, 
bewonderden Weston er om. Church Door, 
Hornitos is een iconische foto, waarin al 
Westons kwaliteiten geëtaleerd worden: strak 
van compositie, haarscherp, vol details en 
met een rijke stofuitdrukking. 

Het Rijksmuseum heeft als doelstelling om 
met het aankopen van klassieke hoogtepunten 
uit de (inter)nationale fotografie deze toe-
gankelijk te maken voor een breed publiek. 
Daarbij ligt een focus op de Amerikaanse 
fotografie, omdat die nu eenmaal toonaan-

gevend en invloedrijk was in de moderne tijd. 
Eigentijdse afdrukken van hoge kwaliteit zijn 
ondertussen schaars geworden. De Vereniging 
Rembrandt waardeert de ambitie van het 
Rijksmuseum om ook bij de opbouw van de 
fotografiecollectie voor werken van hoge 
esthetische en kunsthistorische waarde te 
kiezen. Church Door, Hornitos wordt door 
de Vereniging Rembrandt beschouwd als 
een meesterwerk in het oeuvre van Edward 
Weston en als een belangrijke bijdrage aan 
ons openbaar kunstbezit en wordt daarom 
graag door haar gesteund. 
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VERZAMELGEBIED GESTEUND    MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST

De leegte voelbaar gemaakt
Draadsculptuur Fred Sandback voor het Gemeentemuseum Den Haag

Het Gemeentemuseum Den Haag kocht met een belangrijke financiële bijdrage van de 
Vereniging Rembrandt de draadsculptuur Untitled uit 1969 van de Amerikaanse kunstenaar 
Fred Sandback (19432003). De sculptuur  bestaat uit zwarte draden die in drie frames de 
ruimte doorsnijden. Maar wat kocht het museum eigenlijk? Een bol garen? 
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 In 1968 organiseerde conservator Enno Develing in 
het Gemeentemuseum Den Haag de eerste muse
ale tentoonstelling over minimal art in Europa. 

Amerikaanse kunstenaars als Carl Andre, Sol LeWitt 
en Robert Morris presenteerden er grote sculpturen 
die niet door de kunstenaars zelf waren gemaakt, 
maar door de timmerman van het museum. Het idee 
dat aan het kunstwerk ten grondslag lag was het 
 belangrijkste. De uitvoering kon door iemand anders 
worden gedaan. Dit was een radicale breuk met het 
verleden en een regelrechte aanval op het eeuwen oude 
principe van de kunstenaar als persoonlijk genie. Op 
de tentoonstelling in Den Haag werd een koele, zake
lijke kunst getoond die los stond van iedere verwij
zing of symbolische betekenis. 

Vanaf het begin was de term ‘minimal art’ omstreden. 
Diverse kunstenaars uitten bezwaar tegen de aandui
ding omdat zij die te beperkt vonden voor het werk 
dat zij maakten. Hoewel het begrip niet de volledige 
lading dekte, gaf het wel blijk van een gezamenlijk 
streven om door reductie tot de essentie te komen. 
Vanuit die basis ontwikkelden zij een nieuwe kunst 
waarmee zij latere generaties kunstenaars inspireerden. 
Door de mogelijkheid om het idee en de uitvoering 
van elkaar te scheiden, vormde de minimal art een van 
de belangrijkste wortels van de conceptuele kunst. 

BEWUSTWORDING VAN DE RUIMTE

De Amerikaanse kunstenaar Fred Sandback behoorde 
tot de eerste generatie kunstenaars die met de nieuwe 
verworvenheden van de minimal art een geheel  
eigen idioom aan de Amerikaanse sculptuur wist toe 
te voegen. Met simpele draden maakte hij op een 
 sublieme wijze de ruimte en de architectuur onder
deel van het kunstwerk. Het idee en de ervaring van 
de bezoeker vormen daarbij de kern. Als geen ander 
weet Sandback de leegte voelbaar te maken. De kracht 
van het werk zit in de bewustwording van de ruimte 
waarin het werk zich bevindt en de herinnering na 
 afloop. Juist omdat de werken ook de leegte omvatten 
blijft deze herinnering sterk nawerken. 

Net als bij de conceptuele kunst is het idee en 
de uitvoering bij de installaties van Sandback ge
scheiden. Als een van de draden in de toekomst zou 
breken, is deze gemakkelijk te vervangen door een 
nieuwe. Feitelijk is de aankoop van het werk dan  
ook de aankoop van het idee van de kunstenaar, het 
ontwerp, de bollen acryl garen, de authenticiteits
verklaring en het recht om de sculptuur volgens de 
instructies van de kunstenaar op slechts één plaats 
tegelijk te kunnen installeren. Hiermee verschilt hij 
niet van bijvoorbeeld de wandschilderingen van Sol 
LeWitt die op prominente wijze permanent te zien 
zijn in het hart van het Gemeentemuseum Den Haag. 
Ook deze zijn niet door de kunstenaar zelf geïnstal
leerd, maar door een van zijn assistenten, op basis van 
zijn ontwerp en instructies. 

Waar de kunst van Fred Sandback in Amerikaanse musea 
ruim vertegenwoordigd is, zijn er in Europese musea 
maar weinig werken van hem te zien. En dat terwijl zijn 
draadsculpturen bij uitstek de intentie van de minimal 
art weerspiegelen, namelijk om door plaatsing van  
een sculptuur een relatie met de ruimte aan te gaan  
en de bezoeker bewust die ruimte te laten ondergaan. 
Sandback nam deel aan de beroemde  tentoonstelling 
Sonsbeek buiten de perken uit 1971, waarin de nieuwste 
ontwikkelingen binnen de beeldhouwkunst werden 
getoond. In museale collecties in Nederland bevonden 
zich echter enkel werken op  papier. Fred Sandbacks 
Untitled (no. 48, Three Leaning Planes, from 133 Proposals 
for the Heiner Friedrich Gallery) uit 1969 is zijn eerste 

draadsculptuur in een openbare Nederlandse verza
meling. Het is een fantastische aanvulling op de reeds 
bestaande collectie  minimal art die het museum koes
tert, met werken van Amerikaanse kunstenaars als Carl 
Andre, Donald Judd en Sol LeWitt. De draadsculptuur 
van Sandback toont aan dat de minimal art zoals die 
in 1968 in Den Haag werd getoond slechts een vertrek
punt was om, vanuit de kern, een nieuwe kunst te ont
wikkelen die veel verder gaat dan het stereotiepe beeld 
van een rigide, geometrisch abstracte kunsts

Doede Hardeman

Conservator moderne kunst

Untitled (no. 48, Three Leaning Planes, from 133 
Proposals for the Heiner Friedrich Gallery)
Fred Sandback (New York 1943-2003 New York)
1969. Zwart acryl garen, formaat aan te passen aan de ruimte
Bijdrage: € 100.000
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG

De draadsculptuur Untitled van Fred Sandback is aangekocht met 
steun van de Vereniging Rembrandt en het Mondriaan Fonds.

Wall drawing  
nr. 117
Sol LeWitt
2002. Acrylverf  
op wand
GEMEENTEMUSEUM 

DEN HAAG
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Voor de leden...

VERZAMELGEBIED GESTEUND    KERAMIEKNIEUWS VAN DE VERENIGING

Inzet voor aanscherping van de 
Erfgoedwet beloond
Op 16 juni 2015 heeft de Tweede Kamer 
 in gestemd met de Erfgoedwet, maar niet 
 zonder dat eerst een aantal belangrijke 
 amendementen is aangenomen. Met behulp 
van die amendementen is de regeling tot 
 bescherming van openbaar kunstbezit trans-
paranter ge worden en ook aangescherpt. 
De Vereniging Rembrandt is blij met de 
 regeling die nu in de Erfgoedwet is opgenomen, 
hoewel drie belangrijke onderdelen nog 
 ontbreken of nog beter in de wet zouden 
kunnen worden uitgewerkt. Het gaat hier om:

1  de mogelijkheid voor belanghebbenden 
om tegen een besluit tot onttrekking van 
een kunstwerk uit het openbaar kunstbezit 
bestuursrechtelijk te procederen

2  de codificatie van het belang van kunst 
met een regionale of lokale betekenis

3  de nu in de wet opgenomen regeling 
tot bekendmaking van een voornemen 
tot onttrekking. Deze bekendmakings-
verplichting geldt nu alleen voor de 
staat, provincies en gemeenten, terwijl 
de overige onderdelen van de regeling 
gelden voor alle publiekrechtelijke 
 organisaties die kunst in eigendom 
hebben. Deze discrepantie zou moeten 
worden weggenomen.

De Vereniging Rembrandt zal hierover  
de fracties in de Eerste Kamer graag infor-
meren. Op www.verenigingrembrandt.nl/
erfgoedwet kunt u meer lezen. 

Nu ook vrije toegang 
tot het Zaans Museum 
Uw Rembrandtkaart geeft u vrije toegang tot 
de vaste collecties van de door de Vereniging 
Rembrandt gesteunde musea. Met de aan-
koop van het schilderij De Voorzaan en de 
Westerhem van Claude Monet hoort daar ook 
het Zaans Museum in Zaandam bij!

Portretpenning 
blijft te zien
In november 2013 moest het Geldmuseum 
in Utrecht zijn deuren sluiten vanwege het 
stopzetten van de subsidie. Door bemidde-
ling van de Vereniging Rembrandt kreeg 
een bijzondere 17de-eeuwse portretpenning 
die uit het zicht dreigde te raken een plek 
in het Rijksmuseum. 

De opheffing van het Geldmuseum betekende 
dat er een plaats moest worden gevonden 
voor de verzameling. De gesneden stenen 
kwamen terecht in het Rijksmuseum van 
Oudheden in Leiden en het grootste deel 
van de collectie werd ondergebracht bij De 
Nederlandsche Bank. Onder deze objecten 
bevond zich ook de portretpenning van 
Robertus Jansen van Bant, die in 2000 met 
steun van de Vereniging Rembrandt is aan-

gekocht door het Koninklijk Penningkabinet. 
Omdat de penning al vele jaren in depot 
had gelegen, nam de Vereniging Rembrandt 
contact op met De Nederlandsche Bank. Een 
voorwaarde voor haar steunverlening is im-
mers dat aankopen permanent zichtbaar zijn 
voor het publiek. De Bank streeft ernaar de 
aan haar toevertrouwde objecten zo veel mo-
gelijk ook fysiek zichtbaar te maken en stond 
daarom positief tegenover een langdurig 
bruikleen. Daarop benaderde de Vereniging 
het Rijksmuseum in Amsterdam, dat besloot 
de bijzondere penning een plaats te geven in 
zijn vaste opstelling.

Conservator geschiedenis Gijs van der Ham: 
‘We zijn heel blij dat De Nederlandsche Bank 
haar verantwoordelijkheid heeft genomen en 
dat de numismatische verzameling één geheel 
is gebleven. Het is goed dat de Vereniging 
Rembrandt zo alert is en dit initiatief heeft ge-
nomen – de penning blijft zo in het zicht. We 
hebben een kleine selectie portretpenningen en 
dit unieke exemplaar past daar uitstekend bij.’

Een nieuwe omgeving 
voor de penning uit het 
voormalige Geldmuseum
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Een volle kerk in 
Groningen
Zaterdagmiddag 13 juni. De mooie  
Der Aa-kerk verwelkomt de leden voor de 
Algemene Ledenvergadering. Uit letterlijk 
heel het land, van Venray tot Loppersum, 
zijn mensen naar Groningen getogen om de 
vergadering bij te wonen. Het zegt iets 
over de betrokkenheid van de leden bij de 
Vereniging Rembrandt én de aantrekkings-
kracht van het Groninger Museum.

Voorzitter Martijn Sanders en penningmeester 
Arent Fock lichten toe dat 2014 een uitzon-
derlijk jaar is geweest voor de Vereniging 
Rembrandt. Er is een enorm bedrag van 
€ 7,6 miljoen aan de doelstelling van de 
Vereniging besteed. Voor kleine, maar niet 
onbelangrijke, tot heel grote bijdragen aan  
de Collectie Nederland, zoals de Bacchant 
van Adriaen de Vries. Directeur Fusien Bijl  
de Vroe benadrukt naast de financiële steun 
voor de Collectie Nederland, de belangen-
behartiging ter behoud van topkunst in ons 
land, met name de activiteiten om bouw-
stenen aan te dragen voor de nieuwe Erfgoed-
wet.

Vervolgens komt de jonge kunsthistorica 
Esther Blanken aan het woord. Zij kon dankzij 
een beurs van het Ekkart Fonds voor het 
Westfries Museum onderzoek doen naar de 
17de-eeuwse West-Friese portretschilder-
kunst in de verzameling. De beurs was niet 
alleen voor Blanken een kans, maar ook voor 
het museum, omdat de financiële middelen 
voor dit soort onderzoek normaal gesproken 
ontbreken.

Bestuurslid Evert van Straaten vertelt aan 
de hand van het schilderij Zittend naakt van 
Jan Wiegers hoe een aanvraag tot steun 
verloopt, in dit geval door het Groninger 
Museum. Bij de rondvraag worden onder 
meer vragen gesteld door de heren Visser en 
De Vries met betrekking tot het openbare 
kunstbezit in depots en onderzoek naar het 
openbaar kunstbezit. 

Ten slotte nodigt directeur Andreas Blühm 
van het Groninger Museum ons uit om 
de eerder door de Vereniging Rembrandt 
gesteunde kunstwerken in het museum te 
komen bewonderen. Een mooi slot van de 
ledenvergadering in Groningen.

Exclusieve ontvangst 
Groninger Museum
Met de enthousiaste inleiding van directeur 
Andreas Blühm in het achterhoofd bezoch-
ten de leden na afloop van de Algemene 
Ledenvergadering het Groninger Museum. 

In 123 jaar tijd hielp de Vereniging Rembrandt 
het Groninger Museum bij het verwerven van 
63 kunstwerken. In 2014 werd daar Zittend 
naakt van Jan Wiegers aan toegevoegd, mede 
dankzij steun van het Fonds voor 20ste-eeuwse 
schilderkunst en het Themafonds Moderne 
en hedendaagse kunst van de Vereniging 
Rembrandt. 

De leden kregen de gelegenheid om na 
sluitingstijd in alle rust de collectie van het 
museum te bekijken met in het bijzonder de 
tentoonstelling H.N. Werkman (1882-1945): 
Leven en werk, waar diverse door de Vereniging 
gesteunde kunstwerken deel van uitmaken. 
U kunt deze tentoonstelling nog bezoeken 
tot 1 november.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015

nieuwe leden 

De Vereniging Rembrandt zet zich actief in 
om haar naamsbekendheid te vergroten. Dit 
jaar verwelkomde zij al 1.451 nieuwe leden. 
Het actief werven van leden door leden heeft 
hier enorm aan bijgedragen en daar zijn wij u 
zeer dankbaar voor. De Vereniging telt nu 
12.497 leden. Een aantal om trots op te zijn.

1.451
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Voor de leden...

VERZAMELGEBIED GESTEUND    KERAMIEKNIEUWS VAN DE VERENIGING

Introducé-ontvangsten in…
De Vereniging Rembrandt organiseert met verschillende musea bijeenkomsten rondom 
nieuwe aanwinsten voor specifiek geïnteresseerden. Omdat de leden de beste ambassadeurs 
zijn van de Vereniging, worden zij altijd aangemoedigd om introducées met belangstelling 
voor een lidmaatschap mee te nemen. 

…Paleis Het Loo 

In april zijn de leden met interesse in het 
verzamelgebied zilver hartelijk ontvangen in 
Paleis Het Loo. Conservator Paul Rem ver-
zorgde een presentatie over de in 2013 door 
de Vereniging gesteunde aankoop van de 
vergulde kom en presenteerschaal met het 
wapen dat prins Willem III voerde van 1677 
tot 1688. Na afloop konden de leden het 
 object onder begeleiding van Paul Rem in  
zijn context bekijken.  

…Museum Boijmans 
Van Beuningen

In 2014 hielp de Vereniging Rembrandt 
Museum Boijmans Van Beuningen bij de 
 aankoop van onder andere een sculptuur  
van Medardo Rosso (mede dankzij het  

Dura Kunstfonds en het Themafonds 
 Beeld houwkunst) en een tekening van 
Abraham Bloemaert (mede dankzij het 
Stortenbeker Fonds). Deze twee aanwinsten 
stonden  centraal tijdens de ontvangst van 
eind mei.

Leden met interesse in beeldhouwkunst of 
prenten en tekeningen werden getrakteerd 
op een voordracht van directeur Sjarel Ex bij 
het werk van Medardo Rosso en een bezoek 
aan het prentenkabinet onder leiding van 
Albert Elen, senior conservator Prenten en 
Tekeningen. In het prentenkabinet kon de 
recent aangekochte figuurstudie van Abraham 
Bloemaert worden bekeken. Bloemaert 
maakte deze tekening voordat hij begon aan 
het definitieve ontwerp voor het  schilderij 
De bewening van Christus. Dit ontwerp 
werd al eerder met steun van de Vereniging 
Rembrandt door het museum aangekocht.

Bijzondere primeur voor de Vereniging 
Rembrandt op TEFAF 2015

Dit jaar trok de TEFAF maar liefst 
75.000 bezoekers, nog meer dan  
in 2014. Dankzij een genereuze 
geste van de organisatie kon de 
Vereniging Rembrandt ook deze 
keer weer met een stand vertegen-
woordigd zijn in Maastricht. 

Voor kunstliefhebbers, maar ook 
voor de Vereniging Rembrandt, is 
de TEFAF elk jaar een evenement 
om naar uit te kijken. De musea 
doen hier vaak aankopen en door 

de vele in kunst geïnteresseerde 
bezoekers is het een perfecte plaats 
om bestaande en nieuwe leden te 
ontmoeten.

Dit jaar had de Vereniging 
Rembrandt een bijzondere primeur: 
in de stand was een kleine tentoon-
stelling ingericht met vijf tekeningen, 
aangekocht voor vijf verschillende 
musea. Deze aanwinsten maakten 
deel uit van een groep van achttien 
bladen uit de collectie van I.Q. van 
Regteren Altena, die op initiatief 

van de Vereniging Rembrandt voor 
Nederland bewaard zijn gebleven. 
De getoonde werken gaven een 
mooi beeld van de veelzijdigheid 
van de Hollandse tekenkunst door 
de eeuwen heen.

Een schenking 
voor de 
Vereniging 
Rembrandt

De Vereniging Rembrandt 
heeft, zoals bij leven  bepaald 
door de heer R. Kuipers,  
een belangrijk legaat mogen 
ontvangen. Aan deze schen-
king zijn geen bijzondere 
voorwaarden verbonden en 
deze zal naar goeddunken 
van het Bestuur mogen 
 worden besteed.
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TEFAF-tips 
van bezoekers

De stand van de Vereniging 
Rembrandt werd niet alleen 
 bezocht om naar de aanwin-
sten te kijken, maar ook voor 
de ‘TEFAF-tips’: werken die om  
een of andere reden in het oog 
sprongen. 
Bezoekers kwamen de lijst aan 
het begin van de dag halen om 
aan het eind hun suggestie(s) 
toe te voegen. Ook dit jaar 
waren de tips opvallend ge-
varieerd.

(Klein)kinderen maken kennis met het mecenaat

Topkunst kunnen zien, delen en doorgeven zodat ook generaties na ons kunnen 
 genieten van kunst in de Nederlandse musea. Dat is de missie van de Vereniging 
Rembrandt. Speciaal voor haar Jonge meesterleden, die jaarlijks € 350 of meer 
schenken, organiseert de Vereniging een paar keer per jaar ontvangsten die leuk  
zijn om te bezoeken met kinderen.

Het doel van deze ontvangsten is de kin-
deren op speelse wijze te leren dat niets 
in het openbaar kunstbezit er zomaar is. 
Dit voorjaar werden de Jonge meesters 
met (klein)kinderen ontvangen in het 
Nationaal Glasmuseum te Leerdam en  
het Stedelijk Museum Amsterdam. 

Ontvangsten waar waardevolle her-
inneringen ontstonden bij jong en oud. 
Zoals het inzicht dat het blazen van een 
perfecte glazen bol ongelooflijk moeilijk 
is, waardoor er met zoveel meer ontzag 
teruggedacht werd aan de karaf van 
Copier. 

Nieuw Fonds op Naam: 
het Ruze Fonds
Het Ruze Fonds is in 2015 opgericht door 
moeder en dochter en mede mogelijk gemaakt 
door de nalatenschap van hun in 2014 overleden 
(groot)vader. Vanuit beider belangstelling 
voor kunst uit de vroege 20ste eeuw, met 
name de schilderkunst van de pointillisten in 
Nederland, willen zij met dit fonds het ver-
zamelen van kunst uit deze periode voor de 
Collectie Nederland stimuleren. Het Ruze Fonds 
heeft als doel aankopen van bij voorkeur 

schilder- en 
beeldhouw-
kunst van 
Nederlandse 
kunstenaars  
uit de eerste 
helft van de 
20ste eeuw te 
ondersteunen.

De oprichters van 
het Ruze Fonds: 
moeder en dochter 
(in een portret door 
Erika Visser)

Stoppenbach & Delestre Ltd.  
J.B. Jongkind, Quai des Célestines, 1869

‘Op weg naar 
het impressionisme’

– Benno Tempel –
directeur Gemeentemuseum Den Haag

Alberto di Castro  
Kop van een zwarte man

‘Kunstkammer-stuk! 
Kunst en  natuur gaan 

perfect samen.’

– Frits Scholten –
conservator Rijksmuseum Amsterdam

Pelham  
Vier zwanen

‘Vier prachtige in albast 
 gebeeldhouwde zwanen, midden 

17de eeuw. Voor in de tuin?’

– Paul Rem –
conservator Paleis Het Loo, Apeldoorn



VERZAMELGEBIED GESTEUND    KERAMIEK

44  VERENIGING REMBRANDT  ZOMER 2015

NIEUWS VAN DE VERENIGING

Voor de leden...

REMBRANDTCIRKELS

Cirkelleden te gast in Amsterdam,  
Utrecht en Leeuwarden
Leden van Rembrandtcirkels vinden elkaar in hun liefde voor kunst en bepalen 
als groep aan welk door de Vereniging Rembrandt  gesteund kunstwerk de 
Cirkel zijn naam verbindt. De bevlogen presentaties van de conservatoren 
maakten de ontvangsten van dit voorjaar tot een succes.

De Titus Cirkel bracht dit voorjaar een bezoek  
aan het Stedelijk Museum Amsterdam, voor een 
presentatie over de twee recent gesteunde werken 
van Steve McQueen. De inleiding door conservator 
Bart Rutten werd gevolgd door een rondleiding 
door het museum. 

Zowel de Utrechtse Rembrandt Cirkel als de Caius 
Cirkel besloot in 2014 om hun fonds te bestemmen 
voor de aankoop van de sculptuur van de Heilige 
Petrus door Museum Catharijne convent. Dit voor-
jaar bezochten de twee groepen het museum om 
het beeld onder  begeleiding van conservator 
Micha Leeflang in het echt te bekijken. 

De Friese Saskia Cirkel heeft dit voorjaar voor de 
eerste keer zijn naam verbonden aan een recente 
aanwinst: The entrance to a Roman theatre uit 
1866 van Sir Lawrence (Lourens) Alma Tadema. 
Speciaal voor de voorjaarsontvangst van de Saskia 
Cirkel verhuisde het Fries Museum zijn nieuwe 
aanwinst tijdelijk naar het Keramiek museum 
Princessehof, zodat de leden het werk op de ezel 
zouden kunnen bewonderen. Frank van der 
Velden, hoofd collecties, gaf hierbij een toelichting. 
De aanwinst zal vanaf dit najaar in het Fries 
Museum te zien zijn.

WAT ZIJN 
REMBRANDTCIRKELS?
Een Rembrandtcirkel bestaat uit ten-
minste 15 leden, uit dezelfde provincie 
of van dezelfde generatie, die met 
een periodieke akte elk tenminste 
vijf jaar minimaal € 1.000 schenken 
aan de Vereniging Rembrandt.

Een uitzondering hierop vormt de 
Caius Cirkel voor leden van 25 tot 40 
jaar. Zij schenken voor een periode 
van vijf jaar jaarlijks tenminste € 500. 
De Cirkelleden vormen met hun 
schenkingen gezamenlijk een eigen 
Rembrandtcirkelfonds.

De mogelijkheid om met een groep 
een eigen fonds binnen de Vereniging  
op te richten verbindt de leden van 
die Cirkel zowel met elkaar als met de 
brede doelstelling van de Vereniging. 
Dit  en thousiasme maakt ook hen tot 
belangrijke ambassadeurs van de 
Vereniging Rembrandt. 
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Aquarellen van Italië

Ook thuisblijvers konden deze zomermaanden een vakantie-
gevoel krijgen, want het Rijksmuseum heeft een presentatie 
ingericht met Italiaanse gezichten van Josephus Augustus 
Knip. Het gaat om een groep van 46 aquarellen, die vorig jaar 
werd verworven met steun van de Vereniging Rembrandt, 
mede dankzij haar Hendrik de Jong Fonds en haar Liente 
Dons Fonds. De aquarellen van Knip zijn tussen 1809 en 1812 
gemaakt en tonen stadsgezichten, landschappen en overblijf-
selen uit de klassieke oudheid – verstilde momentopnames 
van een ongewone schoonheid. Nog tot en met 21 september.

Stilleven met akkerbloemen en rozen

Op 29 juli was het precies 125 jaar geleden dat Vincent van 
Gogh overleed in Auvers-sur-Oise. Het Kröller-Müller Museum 
eert de kunstenaar met de tentoonstelling Van Gogh & Co, 
dwars door de collectie. Tot 27 september toont het museum 
schilderijen en tekeningen van Van Gogh met werk van 
 voorgangers, tijdgenoten en navolgers. Hieronder ook enkele 
werken die dankzij een bijdrage van de Vereniging Rembrandt 
konden worden aangekocht, zoals het Stilleven met akker-
bloemen en rozen. De toeschrijving van dit werk aan Van Gogh 
is recent overtuigend bevestigd dankzij een nieuwe onder-
zoekstechniek die het mogelijk maakte de onderliggende 
voorstelling van twee worstelaars te bestuderen.

GILDEMEESTERS 

Filosoferen en dineren in 
Amsterdam 

Speciaal voor haar Gilde meesters organiseert de Vereniging 
Rembrandt jaarlijks het Rembrandtdiner op steeds een bijzondere 
museale locatie met als aanleiding een spraakmakende aankoop  
die de Vereniging voor het museum heeft helpen verwezenlijken. 
Dit jaar vond het diner plaats in het Stedelijk Museum Amsterdam.

De Vereniging heeft hier vele 
belangrijke aankopen mogelijk 
gemaakt, ook in 2014. De aan-
leiding om dit jaar het diner in 
het Stedelijk te organiseren was 
echter een aankoop uit 1967:  
La perruche et la sirène van Henri 
Matisse. 

De avond van het diner was een 
avond met inhoud en bovenal 
liefde voor kunst. Maarten 
Doorman, filosoof, schrijver en 
dichter, hield een gepassioneerde 

lezing over het belang van het 
mecenaat. Want zo werd in 1981 
dankzij dat mecenaat, verenigd 
in ‘Rembrandt’, Picasso’s Femme 
nue devant le jardin aangekocht 
door het Stedelijk Museum. En 
het was voor Doorman dit schil-
derij dat het begin betekende van 
zijn liefde voor moderne kunst. 
En zo helpt het mecenaat van nu 
de openbare kunstcollectie weer 
rijker aan ervaringen door te 
geven aan de volgende generaties.

JONGE MEESTER OF GILDEMEESTER WORDEN? 

Een rijk, bloeiend en toegankelijk openbaar kunstbezit doorgeven 
aan de volgende generaties. Dat is voor velen de motivatie om te 
schenken aan de Vereniging Rembrandt. Als Jonge meester of 
Gildemeester vergroot u uw betrokkenheid met kunst in Nederland 
en tegelijkertijd geniet u optimaal van de fiscale voordelen die de 
overheid biedt. Zie voor meer informatie p. 46 van dit Bulletin.  
U kunt hierover ook altijd contact opnemen met Minke van Hooff, 
vanhooff@verenigingrembrandt.nl. 

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

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

p ‘Leermeester’ lidmaatschap 

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

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

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

voor het jaarlijkse Rembrandtdiner op een  
wisselende, spraakmakende locatie.
 

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

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

MAAK DEEL UIT VAN KUNST IN NEDERLAND

ANDERE VORMEN VAN SCHENKEN AAN 

DE VERENIGING REMBRANDT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kunt het totaalbedrag ook in één keer schenken. Tenzij u hebt aangegeven hier geen prijs op te stellen, 

wordt uw naam vermeld in het Jaarverslag. De privileges en de nettokosten, dankzij fiscale voordelen, 

horend bij deze meesterlidmaatschappen vindt u op www.verenigingrembrandt.nl/steun-ons.



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

ONDERSTEUNDE MUSEA    

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

p Amerongen
Kasteel Amerongen 

p Amersfoort
Museum Flehite 

p Ammerzoden
Kasteel Ammersoyen 

p Amstelveen
Cobra Museum

p AmsterdAm
Allard Pierson Museum 
Amsterdam Museum 
Bijbels Museum 
Joods Historisch Museum 
Museum Het 
  Rembrandthuis 
Museum Het Schip 
Museum Ons’ Lieve Heer 
  op Solder 
Museum Van Loon 
Museum Willet- 
  Holt huysen 
Nederlands Scheep vaart-
  museum
Amsterdam Pipe Museum
Rijksmuseum
Stadsarchief Amsterdam 
Stedelijk Museum 
Stedelijk Museum Bureau  
  Amsterdam
Tropenmuseum 
Van Gogh Museum 

p Apeldoorn
Paleis Het Loo-Nationaal 
  Museum 

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
Breda’s Museum 

p Brielle
Historisch Museum Den 
  Briel 

p delft
Stedelijk Museum Het 
  Prinsen hof 

p deventer
Speelgoedmuseum 

p dordrecht
Dordrechts Museum 
Huis Van Gijn 

p eindhoven
Van Abbemuseum 

p enkhuizen
Stichting Rijksmuseum 
  Zuiderzeemuseum 

p enschede
Rijksmuseum Twenthe 

p frAneker
 Museum Martena 

p gorinchem
Gorcums Museum 

p goudA
Museum Gouda 

p ’s-grAvenhAge 
Gemeentemuseum Den 
  Haag
Haags Historisch Museum 
Koninklijke Bibliotheek (op
  afspraak) 
Koninklijk Kabinet van   
  Schilderijen Mauritshuis 
Museum Bredius 
Museum Meermanno
De Mesdag Collectie

p groningen
Groninger Museum 

p hAArlem
Frans Hals Museum 
Historisch Museum 
  Haarlem 
Teylers Museum 

p hAArzuilens
Kasteel de Haar  

p hArlingen
Gemeentemuseum 
  Het Hannemahuis 

p hAttem
Voerman Museum 

p’s-heerenBerg 
Kasteel Huis Bergh

p heerenveen
Museum Belvédère

p heino/wijhe
Museum De Fundatie/
  Kasteel Het Nijenhuis

p helmond
Gemeentemuseum 
  Helmond

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

p heusden A/d mAAs
Het Gouverneurshuis 

p hilversum
Museum Hilversum

p hoorn
Westfries Museum 

p kAtwijk
Katwijks Museum 

p lAren
Singer Laren

p leek
Nationaal Rijtuigen-
  museum 

p leens
Borg Verhildersum

p leerdAm
Nationaal Glasmuseum 

p leeuwArden
Fries Museum 
Keramiekmuseum 
  Princessehof 

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

p loosdrecht
Kasteel-Museum Sypestyn 

p mAArssen
Slot Zuylen 

p mAAstricht
Bonnefantenmuseum 

p mArken
Marker Museum 

p middelBurg
 Zeeuws Museum 

p nijmegen
Museum Het Valkhof 

p otterlo
Kröller-Müller Museum
Nederlands Tegelmuseum 

p purmerend
Purmerends Museum 

p ridderkerk
Huys ten Donck (alleen de 
  tuinen) 

p roermond 
Cuypershuis

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

p rozendAAl
Kasteel Rosendael

p de rijp
Museum In ‘t Houten Huis 

p rijswijk (zh)
Museum Het Tollenshuis

p scheveningen
Museum Beelden aan Zee 

p schiedAm
Stedelijk Museum

p schoonhoven
Nederlands Zilvermuseum 

p sluis
Oudheidkundige 
  Verzameling Belfort Sluis

p sneek
Fries Scheepvaart Museum 

p tiel
Flipje en Streekmuseum Tiel 

p tilBurg
Audax Textielmuseum 

De Pont, Stichting voor 
hedendaagse kunst 
(De Pont behoort niet tot
de ondersteunde musea, 
maar geeft de leden van 
de Vereniging Rembrandt 
toch vrije toegang)

p uden
Museum voor Religieuze 
  Kunst 

p uithuizen
Menkemaborg

p utrecht
Centraal Museum  
Museum Catharijneconvent 
Museum Speelklok 

p vAAssen
Kasteel Cannenburch 

p vlissingen
Zeeuws maritiem 
  muZEEum 

p voorBurg
Museum Swaensteyn 

p voorschoten
Kasteel Duivenvoorde 

p weesp
Gemeentemuseum

p woerden
Stadsmuseum Woerden

p zAAndAm
Zaans Museum
Museum van het 
  Nederlandse Uurwerk 

p zAltBommel
Stadskasteel Zaltbommel 

p zierikzee
Stadhuismuseum 

p zutphen
 Museum Henriëtte Polak 
  in De Wildeman 
Stedelijk Museum 

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

VERENIGING 
REMBRANDT
ALS JE OM
KUNST GEEFT 

Festoen met bloemen en fruit
Pieter Gallis. Aanwinst voor het Westfries museum, Hoorn



Door uw gift toe te wijzen aan  
een van de 13 Themafondsen van 
de Vereniging Rembrandt steunt  
u heel gericht aankopen binnen 
een verzamelgebied. U ontvangt 
persoonlijk bericht op het moment 
dat er mede dankzij uw schenking 
een aankoop is gesteund binnen 
dit verzamelgebied. 
Kijk op pagina 46 van dit Bulletin 
voor meer informatie of neem 
c ontact op met Minke van Hooff: 
vanhooff@verenigingrembrandt.nl. 

THEMAFONDS    BEELDHOUWKUNST

P Middeleeuwen
P 17de-eeuwse Schilderkunst 
P 18de-eeuwse Schilderkunst 
P 19de-eeuwse Schilderkunst 
P Moderne en Hedendaagse kunst
P Prenten en Tekeningen
P Fotografie
p Beeldhouwkunst
P Keramiek
P Zilver 
P Glas
P Kunstnijverheid
P Niet-Westerse kunst

Het Themafonds 
Beeldhouwkunst 
droeg bij aan de aankoop 
van de sculptuur van 
Medardo Rosso 

Impression de Boulevard,  
Femme à la voilette, 1923 (1895). 
MUSEUM BOIJMANS VAN 

BEUNINGEN, ROTTERDAM

Word Leermeester of Gildemeester en wijs uw  
gift toe aan een van de 13 Themafondsen
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Gesteund door Themafonds 
17de-eeuwse Schilderkunst 

Jan van Mieris, Zelfportret, ca. 1685 
MUSEUM DE LAKENHAL, LEIDEN 

Gesteund door Themafonds 
Prenten en Tekeningen

Hans Savery, Twee kamelen, ca. 1613
TEYLERS MUSEUM, HAARLEM

Gesteund door Themafonds 
Moderne en Hedendaagse kunst

Paul Thek, Untitled, 1965-66 
STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM

Geef uw gift kleur en bepaal hoe uw schenking 
gebruikt wordt 
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Meer dan  
30 tekeningen 

verworven 
voor de Collectie 

Nederland

Innovatie bij 
plateelbakkerij 
De Grieksche A

Vereniging 
Rembrandt 

boekt succes met 
aanbevelingen 

voor Erfgoedwet
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