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Het lijkt zo vanzelfsprekend, al die 
werken onder één dak, voor ieder-
een te zien. Maar vanzelfsprekend is 
het nooit. Er komt zoveel bij kijken 
om die werken ‘uit de markt’ en 
naar het museum te halen. Het 
 begint bij de staf van het museum 
zelf. Conservatoren kennen hun 
eigen collectie als geen ander en 
weten wat nog ontbreekt om hun 
verhaal nóg beter te kunnen vertel-
len. En vaak weten zij ook waar de 
werken die zij missen zich bevinden. 
Maar soms ook niet. Dan duikt iets 
op waarvan zij het bestaan niet 
 wisten, maar wat een onvermoede 
topaankoop zou zijn.

Dan moeten zij de directie over-
tuigen dat die aankoop moet. Dat 
het vaak te krappe aankoopbudget 
aangesproken moet worden om die 
kans te grijpen. Is de directie over-
tuigd, dan dient er geld te worden 
gevonden. Bij fondsen. Bij particu-
lieren. Bij de Vereniging Rembrandt. 
En ook die moeten worden over-
tuigd, elk met eigen argumenten. 
Van belang voor de collectie van dat 
museum, onmisbaar voor de stad, 
de regio en de Collectie Nederland. 
Om het verhaal dat het werk vertelt, 

om de lacune die het opvult. Of 
 gewoon omdat het zo prachtig is. 

Bijna elke aankoop in een museum 
is daar alleen gekomen dankzij de 
overtuiging van velen dat nou juist 
dit werk een geweldige verrijking zou 
betekenen. Want daarom hielpen zij 
met zijn allen mee de benodigde 
gelden bijeen te brengen. 

Ik lees zo’n creditline als een 
roman. Als een verhaal over kennis, 
over ambitie en over de blijdschap 
na een geslaagde aankoop. Een ver-
haal waarin de inspanningen en 
vooral ook de betrokkenheid van 
fondsen als het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, de BankGiro Loterij, 
het Mondriaan Fonds, de vele, soms 
particuliere, stichtingen, Fondsen 
op Naam, vriendenverenigingen van 
musea, particulieren en niet in de 
laatste plaats de betrokkenheid  
van al die leden van de Vereniging 
Rembrandt samenkomen. Want zo 
zorgden en zorgen wij nog steeds, 
met zijn allen, voor die onvoorstel-
bare rijkdom van ons openbaar 
kunstbezits

Fusien Bijl de Vroe is directeur van de 

Vereniging Rembrandt

De creditline als roman

Contra-compositie VII 
Theo van Doesburg
1924, Olieverf op doek
MUSEUM DE LAKENHAL, LEIDEN

Verworven in 2017 met steun van de 
Vereniging Rembrandt (mede dankzij 
haar Nationaal Fonds Kunstbezit,  
haar Fonds voor 20ste-eeuwse 
Nederlandse Schilderkunst en haar 
BankGiro Loterij Aankoopfonds), het 
Mondriaan Fonds, het VSBfonds, de 
Vereniging van Belangstellenden van 
Museum De Lakenhal, het Lucas van 
Leyden Mecenaat, de gemeente 
Leiden, het De Bander Fonds 
ondergebracht bij het Prins Bernhard 
Cultuurfonds en een aantal anonieme 
particuliere schenkers

Leest u ooit de creditline naast een werk in 
een museum? Ik lees ze graag. De titel van 
een schilderij of ander kunstwerk kan ik vaak 
zelf bedenken, al word je soms door een titel 
aan het nadenken of op een spoor gezet. 
Maar de creditline leest voor mij als een 
roman. Natuurlijk kijk ik eerst of de Vereniging 
Rembrandt ook genoemd wordt. En als dat zo 
is, ben ik trots op mijn vereniging. Weer een 
aanwinst helpen aankopen! 

FUSIEN BIJL DE VROE
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PETER HECHT

Peter Hecht is emeritus hoogleraar 

kunstgeschiedenis aan de Universiteit 

Utrecht, bekleedt het fellowship bij de 

Vereniging Rembrandt en is samensteller 

van de ten toon stelling Als kunst je lief is.

Van een Egyptisch beeldje van 3000 jaar oud tot een schilderij van
Neo Rauch uit 2016, uit musea van Alkmaar tot Zwolle. En dat alles 
eenmalig in één tentoonstelling bijeengebracht, waar verschillen 
elkaar aanvullen en versterken, en waar al die objecten zowel voor 
zichzelf als samen mogen spreken. In de musea waarvoor ze zijn 
gekocht, landen ze in de context van een collectie. In tentoon stel-
lingen worden ze ingezet in de context van een verhaal. Hier zijn  
ze op vakantie. Er ontstaan ontmoetingen die tot de verbeelding 
spreken en combinaties die verrassen en verrijken. 

De huwelijksportretten van Vermeers notaris en zijn vrouw uit 
1626: een gepaste herinnering. In diezelfde, eerste ruimte: Munchs 
Portret van Felix Auerbach uit 1906. Een man van de wereld, met 
horlogeketting en sigaar, maar met verdriet in zijn ogen. Foto’s van 
Leonard Freed van Joodse Amsterdammers, kort na de oorlog 
gemaakt, zonder ook maar één verwijzing naar wat daar was gebeurd. 
Drie kunstenaars keken naar mensen die op ons lijken en ook niet. 
En die drie werken komen nu bij elkaar, samen met de kostbaarste 
aankoop die de Vereniging Rembrandt de afgelopen tien jaar heeft 
gesteund: de Bacchant van Adriaen de Vries. In 1626 gemaakt door 
een beeldhouwer uit Den Haag, die altijd elders in Europa heeft 
gewerkt. Wie naar zijn beeld en dan nog eens naar die notaris uit 
1626 kijkt, zou kunnen denken dat de makers van die werken van 
twee verschillende planeten kwamen. Zulke combinaties in één 
zaal: dat is ongehoord.

Bijzondere ontmoetingen 

ALS KUNST JE LIEF IS
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Likeurkaraf
A.D. Copier
1930. Glas, verzilverd metaal, H 14,3 D 11 cm
NATIONAAL GLASMUSEUM, LEERDAM

Aankoop gesteund door de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij haar P.H. Soeters 
Fonds voor 20ste-eeuwse glaskunst) in 2014

Een beeldschone vondst

Bijna negentig jaar oud is deze karaf en nog 
net zo spannend als toen Copier haar ontwierp. 
Een bol van glas in een verzilverd montuur, 
meer niet. Het glas is onbewerkt, zodat niets 
afleidt van de schoonheid van het materiaal. 
De montuur volgt de vorm van de bol. Alles is 
even strak en elegant. 

De vorige eigenaar, die het stuk in een  
uitverkoop had opgepikt, zette het in 2014 op 
Marktplaats.nl. Daar trok het zoveel bekijks, 
dat de inzender het Nederlands Glasmuseum 
vroeg om informatie. Dat herkende en kocht 
de karaf voor € 1.500. De Vereniging Rembrandt 
betaalde daarvan de helft. Dat jaar schonk zij 
ook € 9 miljoen aan het Rijksmuseum voor de 
aankoop van de Bacchant van Adriaen de Vries. 
Zelfs topstukken komen in soorten en maten. 

Toen Copier zijn karaf ontwierp, werkte hij 
voor de Glasfabriek Leerdam en tijdelijk ook 
voor Gero. De glasfabriek werd destijds geleid 
door Cochius, die de beste ontwerpers van 
zijn tijd engageerde. De karaf was een luxe
product, andere ontwerpen waren nadrukkelijk 
voor de kleine beurs bedoeld, zoals het zo
genaamde gildeglas. Voor zover bekend, is 
 alleen dit ene exemplaar van de karaf van 
Copier bewaard. Zijn gildeglas is nog altijd 
 leverbaar.  

Perfectie en een doffe klap

ALS KUNST JE LIEF IS
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Gewitterfront
Neo Rauch
2016. Olieverf op doek, 150 x 100 cm 
MUSEUM DE FUNDATIE, ZWOLLE EN HEINO/WIJHE

Aankoop gesteund door de Vereniging Rembrandt 
(mede dankzij haar Titus Fonds) in 2017

Opkomend onweer en 
een onbruikbare trom

Neo Rauch is een wonderlijke schilder. De 
invallen die hij verbeeldt, zijn opgebouwd 
uit aannemelijke elementen, maar vrijwel 
altijd onbestaanbaar. Het zijn knappe com-
posities die je niet zo gauw vergeet, met 
vreemde citaten uit de kunstgeschiedenis 
en de moderne media. Karakteristiek is  
ook zijn valse palet: hij houdt van gifgroen, 
zwavelgeel en roze. Van dreigende luchten 
ook. En zijn voorstellingen dragen steevast 
een suggestieve titel, waar de toeschouwer 
mee mag doen wat hij wil. 

In geen geval schildert Rauch illustraties 
van bekende verhalen, hooguit laat hij ons 
zijn eigen onbegrijpelijke sprookjes zien. Aan 
stemmingen doet hij wel. Een psycholoog 
zei daarover zelfs: ‘naar zijn werk kijken is 
als een kamer binnenlopen waar net ruzie 
was.’ Wie zoiets weet op te roepen, kan 
wel wat.  

In zijn schilderij Gewitterfront, wat in 
het Duits veel beklemmender klinkt dan 
opkomend onweer, knielt een man op de 
plavuizen die een trommel voorgebonden 
heeft. De associatie met de eerste Duitse 
kanselier die in het getto van Warschau  
op de knieën ging was snel gemaakt, en  
het trommelen werd met het beroemde  
(en verfilmde) boek van Günter Grass 
 geassocieerd. Maar die trommel op het 
schilderij is helemaal geen trommel en de 
man met de krachteloze arm draagt kleren 
uit een andere tijd. 
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De schoonheid  
van ruïnes in 
zuidelijk licht

Aan zijn eerste koning, Lodewijk 
Napoleon, heeft Nederland veel te 
danken. Hij is de feitelijke oprichter 
van het Rijksmuseum, waarvoor hij 
enkele belangrijke collecties kocht, 
en hij stimuleerde ook de eigentijdse 
kunst, onder meer door de instelling 
van de Prix de Rome. Die nog altijd 
bestaande prijs werd in 1808 voor 
het eerst uitgereikt aan de land-
schapschilder Knip. 

De bedoeling van die prijs was, 
dat jonge kunstenaars de kunst van 
de klassieke oudheid in Rome kon-
den bestuderen en in die traditie 
zouden worden gevormd. Maar Knip 
ontwikkelde zich anders en werd 
verliefd op de ‘heerlijke bouwvalle’, 
zoals hij later schreef. Hij ontdekte 
het Italiaanse landschap in het zui-
delijke licht en de poëzie van het 
verval, dat hij zo helder mogelijk in 
beeld bracht. Door het gebruik dat 
hij daarbij van het wit van zijn papier 
maakte, hebben zijn licht gekleurde 
tekeningen iets onvoltooids, terwijl 
hun detaillering juist aan het onge-
lofelijke grenst. 

Voor de verkoop waren deze 
 bladen niet bestemd. Knip gebruikte 
ze als documentatie voor zijn schil-
derijen, waar tegenwoordig weinig 
belangstelling meer voor is. 
Gelukkig bleven zijn tekeningen 
 bijeen tot ze in 1940 werden geveild. 
De verzamelaar Van Regteren Altena 
kocht er toen 46, die in 2013 door 
het Rijksmuseum van zijn erven 
werden overgenomen. 

Een Romeinse bouwval en een   gesloten kerkje

De Aureliaanse muur in Rome
Josephus Augustus Knip
ca. 1809-12. Grafiet en waterverf, 368 x 502 mm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Aankoop gesteund door de Vereniging Rembrandt (mede 
dankzij haar Hendrik de Jong Fonds en haar Liente Dons 
Fonds) in 2013

ALS KUNST JE LIEF IS
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Church Door, Hornitos
Edward Weston
ca. 1940. Ontwikkelgelatinezilverdruk  
(vintage), 19,1 x 24,1 cm
RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

Aankoop gesteund door de Vereniging 
Rembrandt in 2014

Een Romeinse bouwval en een   gesloten kerkje

Het gewone  
wordt bijzonder

Een deel van een houten deur  
van een kerkje in een gehucht in 
Californië, gefotografeerd in de 
felle zon. Haarscherp, perfect van 
stofuitdrukking, in het sterkste 
licht. Er is wel over Westons foto-
grafie gezegd, dat hij het gewone 
ongewoon maakte en dat het hem 
ging om de essentie van wat hij ons 
laat zien. En waar hem dat lukte, 
wordt de werkelijkheid inderdaad 
bijna iets vreemds.

Weston behoorde tot de eerste fo-
tografen die niet meer probeerden 
schilderachtige foto’s te maken, 
dat wil zeggen, met hun camera te 
doen alsof ze schilders waren, maar 
die zich wilden beperken tot de 
mogelijkheden van het fotograferen 
zelf. Bij hen werd de fotografie vol-
wassen.

Het resultaat zou een zo goed als 
objectieve weergave van de werke-
lijkheid moeten zijn, maar dat kan 
nu eenmaal niet. Objectief fotogra-
feren is net zo goed onmogelijk als 
objectief schilderen, omdat ons nu 
eenmaal altijd wordt gevraagd te 
kijken door de ogen van degene die 
de foto heeft gemaakt. Liefhebbers 
van de volmaakte imitatie droomden 
al in de 17de eeuw van een schilder-
kunst die de hand van haar maker 
niet meer zou verraden. Maar in-
tussen is duidelijk, dat zoiets zelfs 
in de fotografie niet kan. En als het 
wel zou kunnen, dan had zo’n foto 
ons waar schijnlijk niets te zeggen.
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Op de vlucht

Zinloze drukte, de 
wereld een dorp

Het vliegveld van Frankfurt en de 
massaliteit van het reizen nu, in één 
enkel beeld door fotograaf Gursky 
samengevat. Zoveel mensen, allemaal 
anders en allemaal hetzelfde. Zoveel 
bestemmingen, allemaal anders en 
allemaal hetzelfde. Het beeld oor
deelt niet maar maakt zichtbaar. En 
kan, in tegenstelling tot een tekst, 
in één oogopslag onthullen wat. 

De foto van Gursky beantwoordt 
aan het oude ideaal van de westerse 
kunst uit de Oudheid en de Renais
sance: zijn beeld lijkt net echt. Dat 
lukt hem door manipulatie, en ook 
daarin lijkt hij op de oude meesters. 
Want zijn foto is een digitale mon
tage, en wie eenmaal stilstaat bij 
het maken van zo’n beeld, begrijpt 
al snel dat wij die vertrekhal van zijn 
vliegveld in werkelijkheid nooit zo 
zouden kunnen zien. En zo’n foto 
klopt ook niet. Ook deze kunst moet 
het hebben van bedrog.

Wie zoekt naar betekenis of maat
schappijkritiek in Gursky’s werk, zou 
ironie kunnen vermoeden in de be
stemmingen Hauptbahnhof Köln of 
Hauptbahnhof Stuttgart tussen de 
vliegvelden uit de hele wereld die 
vermeld staan op het scherm. Maar 
die treinstations schijnen daar ook 
in werkelijkheid tussen te staan,  
als service aan de reiziger. Wel raar, 
met een gate erbij, in een vertrekhal. 

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

Aankoop gesteund door de Vereniging Rembrandt 
(mede dankzij haar Titus Fonds) in 2009

ALS KUNST JE LIEF IS
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Jacob trekt bij Laban weg
Cornelis Cornelisz Buys II
Ca. 1535. Olieverf op paneel, 94,1 x 108,9 cm
STEDELIJK MUSEUM, ALKMAAR

Aankoop gesteund door de Vereniging Rembrandt (mede 
dankzij haar BankGiro Loterij Aankoopfonds, haar Stortenbeker 
Fonds en haar Themafonds Middeleeuwen) in 2013

List en bedrog 

De geschiedenis van Jacob, de legen
darische vader van de twaalf stammen 
van Israël, is rijk aan list en bedrog. 
Hij bedriegt zijn broer en moet vluch
ten, hij werkt om een vrouw te ver
dienen die hem is beloofd maar wordt 
onthouden, en moet nog eens zeven 
jaren werken om de geliefde te mogen 
huwen die hem was toegezegd. Hij 
bemachtigt zijn schoonvader Labans 
mooiste vee en vlucht daarna met zijn 
vrouwen, waarvan de ene de huis

goden van haar vader heeft meege
nomen. Laban reist Jacob achterna, 
maar vindt de beeldjes niet, omdat 
zijn dochter erop is gaan zitten en 
veinst dat ongesteldheid haar belet 
om op te staan. Uitbeeldingen van 
deze geschiedenis zijn zeldzaam.  

Van het werk van Buys, een belang
rijk renaissancekunstenaar uit Alkmaar, 
is weinig over. Zijn grotere formaten 
zullen in de Beeldenstorm zijn vernield 
en ook zijn stijl raakte uit de mode. 
Nu storen zijn gespierde figuurtjes 
niet meer en boeit zijn metalen palet.
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Vader, zoon en 
heilige geest zijn 
één: dat is moeilijk 
te verbeelden

Kasteel de Haar was het laatste grote 
project van Cuypers, beter bekend 
als architect van het Rijksmuseum in 
Amsterdam. Het is een droom over 
de middeleeuwen, die in 1912 werd 
opgeleverd en na een kleine eeuw 
moest worden gerestaureerd. Dat 
lukte, maar daarna werd de bijbeho-
rende inboedel te koop aangeboden. 
Gelukkig kon ook die met vereende 
krachten worden behouden. 

De Vereniging Rembrandt zette 
haar middelen daarbij in voor het 
behoud van een drietal vroeg-16de-
eeuwse tapijten, die tot de beste en 
belangrijkste in hun soort behoren. 
Het tapijt met Schepping en Zondeval 
laat een keuze zien uit wat daarover 
in het eerste bijbelboek wordt ver-
teld. Van de scheiding tussen licht 
en donker tot en met de opdracht 
aan de mens en hoe het daarmee 
 afliep, toen Adam en Eva aten van 
het verboden fruit. Dat de schepper 
uit vader, zoon en heilige geest ineen 
bestaat, heeft de ontwerper daarbij 
heel letterlijk willen laten zien.

Schepping en Zondeval (detail)
Atelier Pieter van Aelst (van Edinge) 
1500-10. Een van drie wandtapijten,  
elk ca. 400 x 800 cm
KASTEEL DE HAAR, HAARZUILENS

Aankoop gesteund door de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij haar Utrechtse 
Rembrandt Cirkel en haar Nationaal  
Fonds 1930) in 2011-12

Van het begin tot het eind

ALS KUNST JE LIEF IS
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The Tomb of the Unknown Craftsman 
(detail)
Grayson Perry
2011-16. Gietijzer, glas, touw, olieverf 
en hout, 305 x 204 x 79 cm
BONNEFANTENMUSEUM, MAASTRICHT

Aankoop gesteund door de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij haar Titus 
Fonds en haar Innorosa Fonds) in 2016

Een schip vol   
her  in ne ringen, 
bestemming  
onbekend

Er valt veel te beleven aan het 
schip dat Grayson Perry in 2010 
ontwierp voor het British 
Museum in Londen. Met zo’n 
tweehonderd voorwerpen uit 
de verzameling aan boord, 
speelde de kunstenaar met het 

idee van het museum als een 
dodenschip. Een drijvend graf 
met herinneringen uit de hele 
wereld, van de prehistorie tot 
nu, alleen maar door zijn ver-
beelding verbonden. 

Midden in het schip ligt een 
vuistbijl als een eerbetoon aan 
de ambachtslieden die zulke 
bijlen konden maken. Het is 
het oudste gereedschap van  
de mens, geschikt om mee te 
breken, te hakken en te villen. 
Zo begon de beschaving.  

Perry werd bekend als potten-
bakker, maar zijn schip is van 
ijzer. En hij vatte de uitnodiging 
van het museum niet op als het 
zoveelste verzoek om met 
eigen werk te reageren op een 
stuk uit de collectie, zoals kun-
stenaars tegenwoordig zo vaak 
wordt gevraagd te doen. Hij  
liet juist zien wat hem in die 
enorme verzameling fascineert 
en beweegt en nam het alle-
maal aan boord, precies zoals 
ons geheugen doet. 



‘Het moet een 
samenspel zijn. 
Peter Hecht is een 
goed en gedegen 
verteller, ik werk 
meer op intuïtie’

Foto: G
ijsbert van der W

al

Interview met
Maarten Spruyt,
vormgever van 
de tentoonstelling 
‘Als kunst je lief is’



Andreas Gursky een mooi duo zouden 
vormen vanwege hun thematische 
overeenkomsten (zie ook pp. 12-13). 
‘Dat was meteen een heel goed begin, 
want als je die naast elkaar zet, dan 
gebeurt er wat,’ zegt Spruyt: ‘Ik vind 
het belangrijk dat werken iets met 
 elkaar aangaan. Als dat niet gebeurt, 
wanneer je bijvoorbeeld schilderijen 
allemaal naast elkaar hangt met overal 
precies even veel ruimte ertussen, 
dan slaat het dood, dan zit er geen 
gevoel in.’

Een andere combinatie waar Spruyt 
gelukkig mee is, is die van de instal-
laties van Louise Bourgeois en Mark 
Manders, twee heel verschillende 
werken die niettemin een sterke visu-
ele relatie hebben omdat in beide een 
menselijke figuur de hoofdrol speelt. 
De installatie van Manders stond in 
eerste instantie niet op de lijst aan-
winsten die Hecht wilde laten zien in 
Otterlo, maar Spruyt wist hem ervan te 
overtuigen dat de aanwezigheid van 

dit werk een meerwaarde zou hebben 
– zo belangrijk kan de rol van een 
vormgever zijn.

REGIE OVER HET LICHT

Zoals elk gebouw heeft het Kröller-
Müller Museum zijn beperkingen.  
Het gebouw van architect Henry van de 
Velde uit 1938 is in de jaren zeventig 
door architect Wim Quist uitgebreid 
met een aanbouw waarvan de zalen 
geen ramen hebben. Spruyt: ‘Door 
het ontbreken van ramen bestaat het 
gevaar dat het donker wordt en je je 
opgesloten voelt. Als vormgever moet 
je de regie over het licht nemen en je 
kleurgebruik aanpassen. Sommige 
kleuren heb ik bewust niet gebruikt 
omdat ze te hard zijn. Dan wordt een 
werk opgesloten, zodat het niet 
ademt.’ De grijze bakstenen muren 
die op verschillende plaatsen in het 
museum zijn te zien, worden nergens 
in de tentoonstelling gecamoufleerd. 
Sterker, Spruyt speelt met dat motief 
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GERDIEN WUESTMAN

Presentatieschets voor 
een van de zalen van het 
Kröller-Müller Museum

Puzzelen tot het goed is

Wat bepaalt de kwaliteit van een 
tentoonstelling? Natuurlijk gaat het 
om een doordacht concept, een uit-
gekiende selectie van werken en 
 lezenswaardige teksten, maar het 
belang van de vormgeving mag niet 
worden onderschat. Maarten Spruyt, 
de vormgever van de jubileum-
tentoonstelling van de Vereniging 
Rembrandt Als kunst je lief is, 
 vertelt over zijn werk.

Eenheid in veelheid was de titel van 
de documentaire die de AVRO in 2013 
aan ontwerper Maarten Spruyt wijdde. 
Als er één tentoonstelling is waarvoor 
dat opgaat, is dat wel Als kunst je lief 
is. Weinig presentaties tonen immers 
zo’n verscheidenheid aan voorwerpen 
qua ouderdom, materiaal en formaat: 
van een zilveren tabaksdoos ter 
grootte van een hand tot een acht 
meter breed tapijt. Zo’n tentoonstelling 
inrichten is heel anders dan een pre-
sen tatie waar uitsluitend 19de-eeuwse 
schilderijen hangen, beaamt Spruyt: 
‘Het is moeilijk om een samenhan-
gend geheel te maken van tien jaar 
aankopen. Het kan een uitdragerij 
worden als je niet uitkijkt, dus je 
moet er harmonie in zien te brengen.’

COMBINATIES

Spruyt en samensteller Peter Hecht 
zijn al een jaar van te voren begonnen 
met nadenken over de inrichting. 
‘Puzzelen om het goed te krijgen’, 
noemt Spruyt dat. Dat een chrono-
logische volgorde of een indeling per 
kunstvorm in dit geval geen aantrek-
kelijke tentoonstelling zou opleveren, 
stond voor beiden vast. Gekozen 
werd voor een thematische opzet, 
met speciale aandacht voor bijzondere 
combinaties. Al snel werd duidelijk 
dat het 16de-eeuwse schilderij van 
Cornelis Buys en de grote foto van 

ALS KUNST JE LIEF IS



Presentatieschets voor 
een van de zalen van het 
Kröller-Müller Museum

Over Maarten Spruyt

De als modestylist begonnen Maarten Spruyt maakt 
sinds de vroege jaren negentig tentoonstellingen in 
musea en is inmiddels een veelgevraagd tentoon-
stellingsmaker en -vormgever. Onder zijn opdracht-
gevers bevinden zich het Museum Boijmans Van 
Beuningen, het Van Gogh Museum, het Gemeente-
museum Den Haag en Paleis Het Loo. Deze zomer 
was een door hem ingerichte tentoonstelling over 
modeontwerper Jan Taminiau te zien in het Centraal 
Museum. Ook regelmatige museumbezoekers die 
zijn naam niet kennen, zullen wellicht in door hem 
ingerichte zalen hebben gelopen, want hij verzorgde 
de vormgeving van succesvolle tentoonstellingen als 
De collectie verrijkt en Alles Dalí in Museum Boijmans 
Van Beuningen en Allemaal engelen in Museum 
Catharijneconvent. 
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door die bakstenen muren door 
 middel van prints op bankjes en op 
sokkels van vitrines te laten terug-
komen. ‘Zo laat ik de inrichting mee-
doen met het gebouw.’

NATUUR IN HET MUSEUM

De mooie ligging van het Kröller-
Müller Museum in de Veluwse bossen 
bracht Spruyt op het idee iets van die 
natuur in het museum te halen. Zijn 
eerste plan om prints met herfstblade-
ren op de vloer aan te brengen liet hij 
vallen voor een beter: hij liet prints 
maken van foto’s van het uitzicht dat 
je als bezoeker van het Kröller-Müller 
op de natuurlijke omgeving hebt. 
Spruyt maakt in zijn tentoonstellings-
vormgeving vaker gebruik van prints 
om een bepaalde sfeer te creëren. Zo 
liet hij voor zijn tentoonstelling over 
Jan Taminiau een print van een zolder 
met dakraam maken om de bezoekers 
het gevoel te geven op een stoffige 
zolderverdieping te zijn, en wist hij in 
Prints in Paris 1900 in het Van Gogh 
Museum met prints van houten vloeren 
met Perzische tapijten de sfeer van 
verzamelaarskabinetten uit het fin de 
siècle op te roepen.

GELAAGDHEID

Gevraagd naar een typisch kenmerk 
van zijn werk noemt Spruyt gelaagd-
heid: ‘De foto’s van de natuur rond 

het Kröller-Müller Museum zijn bij-
voorbeeld niet in de open lucht ge-
maakt, maar binnen, van achter het 
raam, zodat de natuur als het ware 
wordt gefilterd door het glas van de 
ruit. In die ruit zie je de reflecties van 
de bakstenen muren van het interieur 
en het TL-licht. Op één plek is er zelfs 
door een dubbele laag glas van een 
corridor gefotografeerd, zodat er weer 
een extra laag ontstaat. Die gelaagd-
heid vind ik interessant.’

Eén misverstand moet nog uit de 
weg geruimd: ondanks alle zorg die  
is besteed aan de vormgeving van Als 
kunst je lief is, is het niet de bedoeling 
dat die de aandacht van de bezoeker 
opeist. ‘Er zijn tentoonstellingen die 
erg luid zijn, maar ik vind dat je je als 
vormgever ondergeschikt moet maken,’ 
zegt Spruyt. ‘Je moet de werken nooit 
overheersen, maar je kunt ze wel een 
beetje optillen. De vormgeving moet 
erop gericht zijn de bezoeker te laten 
ervaren dat het goed voelt. Een vorm-
geving moet ook niet dwingend zijn. 
Er zijn bezoekers die op zoek zijn naar 
verdieping, terwijl anderen er snel 
doorheen lopen. Wie wat langer blijft 
staan en nadenkt over wat hij ziet, zal 
meer ontdekken.’s

Gerdien Wuestman is redacteur van het 

Bulletin van de Vereniging Rembrandt
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Kunstvragen 

Ingrid van Engelshoven (52 jaar)
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wat is het eerste kunstwerk dat  
u zich herinnert?
‘Daar moet ik even diep voor graven. Ik 
ben opgegroeid in Vlaanderen en mijn 
eerste herinneringen aan kunst waren 
Rubens in Antwerpen en De aanbidding 
van het Lam Gods van de gebroeders 
Van Eyck in de kathedraal van Gent. 
Vooral het Lam Gods heeft heel veel 
 indruk gemaakt op mij als  lagere school-
kind.’

Hebt u ooit kunst gekocht?
‘Ja, mijn man en ik proberen altijd iets van kunst mee te 
nemen van onze reizen. Zo heb ik een prachtig werk van 
Eddie Hara uit Bali. En toen ik net wethouder in Den Haag 
was, zag ik op een expositie een werk van Josep Bofill dat ik 
toen van mijn eerste salaris als wethouder heb gekocht.’

Hebt u een favoriet museum?
‘Ik vind het heerlijk om in musea te zijn, de tijd te nemen  
en rond te dwalen, of dat nu in het Textielmuseum in 
Tilburg is, het Bonnefantenmuseum in Maastricht of in het 
Rijksmuseum. Er is zoveel moois, ik vind het moeilijk om 
daaruit te kiezen. In Londen ga ik graag naar Tate Modern.’
 
Kunt u een werk in een Nederlands museum noemen  
dat u nooit meer zou willen missen?
‘Victory Boogie Woogie van Mondriaan in het Gemeente-
museum Den Haag. Dat was destijds best een omstreden 
aankoop, mensen dachten “wat moet je met een onaf 
 schilderij?” Maar nu is het de kroon op de fantastische 
Mondriaancollectie in het Gemeentemuseum.’

Welke tentoonstelling heeft ooit indruk gemaakt?
‘Die tentoonstelling over Mark Rothko van een paar jaar 
 geleden in het Gemeentemuseum Den Haag. En met mijn 
dochter ben ik naar David Hockney in Londen geweest. Ik 
heb veel indrukwekkende tentoonstellingen gezien, maar 
deze twee komen als eerste bij me naar boven.’

Welk werk bij u thuis zou u bij een brand als eerste  redden?
‘Bij een brand zou ik eerst alles redden wat levend is, maar 
mocht het alleen een keukenbrandje zijn, dan zou ik het 
schilderij van Eddie Hara meteen in veiligheid brengen. Dat 
is een werk met een voorstelling van een imaginair olifantje 
dat mij heel dierbaar is.’

‘Je moet de 
werken nooit 
overheersen,  
maar je kunt ze 
wel een beetje 
optillen’
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LISETTE PELSERS

Ik geloof dat ik jarenlang niet meer aan De kat gedacht 
heb, maar toen ik in 2012 directeur werd van het Kröller-
Müller, kwam ik hem weer tegen. Hij behoort tot een 
grote groep werken van Bart van der Leck die Helene 
Kröller-Müller vanaf 1911 kocht en hij is nog steeds 
 populair bij jong en oud. Helene hing hem in haar bad-
kamer, ‘op een witte muur’ en ze genoot er elke dag van, 
zo liet ze Van der Leck in 1916 per brief weten.

‘MUSEUMHUIS’

Net als de overige 11.000 kunstwerken die ze bijeenbracht, 
was de eindbestemming van De kat het Kröller-Müller 
Museum, dat in 1938 tot stand kwam. Daarmee was 
Helenes ‘museumhuis’ een van de vroegste musea voor 
moderne kunst. Dat waren destijds nieuwe instellingen. 
Ze ontstonden, meestal op initiatief van verlichte burgers, 
tegelijkertijd met de moderne kunst zelf en wilden een 
graadmeter zijn van de eigen tijd. De verzameling van 
Helene Kröller-Müller had eenzelfde ideële strekking. 
De werken die zij aankocht moesten de belangrijkste 
ontwikkelingen in de kunst van haar tijd laten zien. En al 
vrijwel vanaf het begin was ze ervan overtuigd dat haar 
verzameling ten goede moest komen aan de gemeen-
schap. Daarbij was de keuze om haar museum midden in 
de natuur van de Hoge Veluwe te bouwen, even eigen-
zinnig als bewust: ze vond dat je je daar veel beter op  
de kunst kon concentreren dan in de drukke stad.

Hoewel ze allerminst gecharmeerd was van de gedachte 
dat toekomstige directeuren zouden gaan voortborduren 
op wat zij tot stand had gebracht, was – en is – haar 
 collectie een godsgeschenk voor haar opvolgers. Dat komt 
door het samenhangende, afgeronde, specifiek museaal 
karakter ervan en omdat er een duidelijke hoofdlijn is: 
kunst was voor Helene Kröller-Müller vooral de uitkomst 
van een intellectuele arbeid, niet van de emotie of de 
 expressie. De nadruk in de collectie van de latere 20ste 
eeuw op conceptuele en minimalistische tendensen is 
dan ook geheel in haar geest, al kon zij dat in haar tijd 
nog niet voorzien. 

FUTURISME

De heldere lijn die Helene uitzette, is voorbeeldig 
voortgezet en uitgebouwd door mijn voorgangers, Bram 
Hammacher, Rudi Oxenaar en Evert van Straaten. Dat 
maakt de collectie van het Kröller-Müller uitzonderlijk 
consistent – en van hoge kwaliteit. Aan de ene kant is 
dat voor mij een comfortabel uitgangspunt, alleen al 

Verzamelen in de  geest van Helene

De kat
Bart van der Leck 
1914. Caseïneverf  
op cementplaat,  
37 x 29 cm
KRÖLLER-MÜLLER 

MUSEUM, OTTERLO

ALS KUNST JE LIEF IS

Mijn eerste bezoek aan het Kröller-Müller 
was met mijn ouders. Het museum was 
toen nog helemaal het museum van Helene 
Kröller-Müller, alleen de beeldentuin 
was er al, de uitbreiding van de late jaren 
zeventig nog niet. Het bezoek had een 
educatief karakter: mijn moeder vond dat 
ik kennis moest nemen van het belang van 
Van Gogh en van De Stijl. Daar zou best 
iets van kunnen zijn blijven hangen, maar 
eigenlijk herinner ik me alleen nog het 
bezoek aan de museumwinkel. Daar zocht 
ik een poster uit van het schilderij De kat 
van Bart van der Leck. De poster ging mee 
naar huis en hing jarenlang op mijn kamer. 
Uiteindelijk werd hij, vermoedelijk ernstig 
vergeeld, verdrongen door Mick Jagger en 
Mariska Veres, voor wie nog weet wie de 
laatste was.
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Forme rumore di 
motocicletta
Giacomo Balla
1913. Olieverf en gouache 
op karton, 73 x 101 cm
KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM, 

OTTERLO

Aankoop gesteund door de 
Vereniging Rembrandt, de 
BankGiro Loterij,  
het SNS REAAL Fonds, het 
Mondriaan Fonds en het 
VSBfonds in 2012

Volo di rondini
Giacomo Balla
1913. Gouache op karton, 
49 x 69,5 cm
KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM, 

OTTERLO

Aankoop gesteund door 
de Vereniging Rembrandt 
in 1971

omdat ik zonder scrupules tegen heel veel nee kan zeggen. 
Aan de andere kant schept het grote cadeau dat ik door 
mijn voorgangers kreeg aangereikt verplichtingen, én hoge 
verwachtingen. Het eerste werk dat ik voor het Kröller-
Müller aankocht, Forme rumore di motocicletta van de 
Italiaanse futurist Giacomo Balla, was wat dat betreft 
 gemakkelijk. Een retrospectieve aankoop. Geen van mijn 
voorgangers heeft zich overgegeven aan de zinloze jacht 
op het vullen van lacunes in de collectie – die natuurlijk 
altijd zijn aan te wijzen – en ook ik doe dat niet. Maar 
Balla, het futurisme, daarvan had Helene Kröller-Müller 
zelf gezegd dat ze het betreurde dat ze het belang daar-
van niet op tijd had ingezien. Eerder kocht Rudi Oxenaar 
daarom Volo di rondini van Balla aan en verwierf hij Forme 
uniche della coninuità nello spazio van Umberto Boccioni. 
Het toevoegen aan de collectie van Forme  rumore, een 
uitzonderlijk werk van Balla en mogelijk de laatste kans 
om een cruciaal werk van hem te verwerven, voelde 
tegen deze achtergrond bijna als een heilige plicht.

VENSTER NAAR DE TOEKOMST

Maar het Kröller-Müller is geworteld in de actualiteit 
van zo’n eeuw geleden en het belangrijkste is toch om 
de collectie voort te zetten in de tijd van nu. Niet lang 
na Forme rumore werd Opposites of white van de 
Amerikaanse kunstenares Roni Horn aangekocht. Horn 
komt voort uit de conceptuele en minimalistische traditie 
maar volgde, een generatie jonger dan de protagonisten 
Donald Judd, Sol Lewitt en Robert Morris, een eigen 
route. Opposites of white bestaat uit twee even grote, 
massieve ronde vormen van gegoten glas, de één zwart, 
de ander kleurloos. Ze staan nu al weer bijna vier jaar in 
het Kröller-Müller, in een glazen gang waar binnen bijna 
buiten is. Hun gladde, spiegelende bovenzijden reflecte-
ren weer en wind: zon, schaduw, zwiepende takken en 
vallende bladeren. Opposites of white is in meerdere op-
zichten een droomaankoop: een werk van nu, maar stevig 
verankerd in de Kröller-Müller-traditie, in het conceptuele, 
in de verbondenheid met de natuur, en tegelijkertijd een 
venster naar de toekomst, naar nieuwe mogelijkheden. 
Want de collectie is nooit af!s

Lisette Pelsers is directeur van het Kröller-Müller Museum

Verzamelen in de  geest van Helene

Forme uniche della 
continuità nello spazio
Umberto Boccioni
1913. Brons, H 117 cm
KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM, 

OTTERLO

Schenking Dr. C.H. van der 
Leeuw Stichting



NIEUW IN DE COLLECTIE NEDERLAND

Japans kamerscherm ontdekt
Topstuk van Kawahara Keiga toont stukje Nederland in Japan
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 De gast zoekt later, diep onder de 
indruk, de naam van de kunstenaar 
op: Kawahara Keiga. Achtereen

vol gens zien ook drie generaties Japan
conservatoren van Museum Volkenkunde 
het kamerscherm en slaan elk steil achter
over – geen van hen had het bestaan 
 kunnen vermoeden. Het museum beheert 
met ruim 500 werken de grootste collectie 
van deze schilder uit Nagasaki en zijn 
 atelier, maar alleen al qua omvang komt 
geen enkel werk ook maar in de buurt van 
deze nieuwe ontdekking.

DESHIMA: STUKJE NEDERLAND IN JAPAN

Vanaf 1639 was Nederland het enige westerse 
land dat toestemming had om te handelen 
met Japan. Die handel werd vanaf 1641 
 verplicht geconcentreerd op Deshima, een 
klein kunstmatig eilandje in de baai van 
Nagasaki. Het lag dicht tegen de stad aan, 
maar omdat het ommuurd was en er maar 
één bewaakte brug naar het vasteland was, 
leefden de inwoners toch behoorlijk geïso
leerd. Dat was ook precies de bedoeling: 
zo slaagde Japan er vanaf de 17de eeuw goed 
in om controle te houden over contacten 
met het buitenland. 

De Nederlanders leefden er met de 
 nodige restricties. Geen religieuze bemoei
enis, geen vrouwen toegestaan anders dan 
Japanse dames uit de bordeelwijk van 
Nagasaki, alleen met speciale toestemming 
Deshima af, en een maximum aantal inwo
ners op het eiland – meestal woonden er 
niet meer dan 15 mannen tegelijk. Jaarlijks, 
en vanaf 1790 vierjaarlijks, maakten de 

Nederlanders de zogeheten hofreis naar 
de shogun, de militair leider van Japan. 
Ook dat was onderdeel van het controle
mechanisme, maar bood ook gelegenheid 
voor het uitwisselen van geschenken en 
informatie over de toestand in de wereld. 
Die hofreis werd in principe gemaakt door 
het opperhoofd, de eerste secretaris, en de 
arts. De Duitse arts Philipp Franz von 
Siebold (17961866) maakte de reis in 1826, 
en zijn collectie die na terugkeer uit Japan 
in Leiden terechtkwam, vormde de basis 
voor het latere Museum Volkenkunde. 
Maar behalve mannen in posities zoals de 
zijne, zagen slechts zeer weinigen werke
lijk meer van het land Japan dan de krap 
anderhalve hectare van Deshima. Toch 
was het waaiervormige eilandje een plaats 
waar behalve handelswaar ook veel kennis 
uitgewisseld werd tussen Japan en Europa. 
Die uitzonderlijke situatie bestond in de 
tijd dat het kamerscherm geschilderd werd 
al bijna twee eeuwen.

KAWAHARA KEIGA UIT NAGASAKI

We weten niet zoveel over de schilder 
Kawahara Keiga (1786  ca. 1860). Nog niet 
zoveel als we zouden willen, in elk geval. 
Zijn geboorte en sterfjaren worden bijvoor
beeld alleen maar bekend verondersteld 
omdat het laatst gedateerde werk van zijn 
hand uit 1860 is. Op dat portret heeft hij 
behalve het jaar ook zijn eigen leeftijd 
 geschreven, wat terugrekenen van zijn 
 geboortejaar mogelijk maakt.

Men komt Keiga wel twee keer tegen 
in de archieven van Nagasaki. In beide 

De ontdekking van dit kamerscherm heeft kenners in 
binnen- en buitenland versteld doen staan. Hoe het enorme 
werk tevoorschijn kwam uit een particuliere verzameling, 
begon eigenlijk heel eenvoudig. Een kennis wordt te eten 
uitgenodigd bij vrienden en de conversatie komt op Japanse 
kunst. ‘Dan hebben we iets interessants om je te laten 
zien!’, zeggen de gastvrouw en -heer, en tonen een stuk dat 
al enkele generaties in de familie is. De gast staat oog in 
oog met een monumentaal kamerscherm dat de baai van 
Nagasaki toont met daarin het eilandje Deshima, waarop de 
Nederlandse vlag wappert. 

Model (pop) van een samoerai
Onbekende maker (Japan)
ca. 1820. Gips, hout, textiel, H ca. 23 cm
MUSEUM VOLKENKUNDE, LEIDEN

Model van de woning van de 1e kapitein
Onbekende maker (Japan)
ca. 1817. Hout, papier, pigmenten, H 47 cm
MUSEUM VOLKENKUNDE, LEIDEN

ALS KUNST JE LIEF IS
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Model van de hofreisbark
Onbekende maker (Japan)
ca. 1817. Hout, metaal, textiel, H 122 cm
MUSEUM VOLKENKUNDE, LEIDEN

Model van Japanse kustvaarder
Onbekende maker (Japan)
ca. 1827. Hout, metaal, textiel, H 70 cm
MUSEUM VOLKENKUNDE, LEIDEN
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Kamerscherm met gezicht op Deshima in de baai 
van Nagasaki
Kawahara Keiga
ca. 1836. Inkt en pigmenten op zijde, 171,2 x 457,6 cm
Bijdrage: € 150.000, waarvan € 20.000 uit het 
Themafonds Toegepaste Kunst en Design
MUSEUM VOLKENKUNDE, LEIDEN

Aankoop gesteund door de Vereniging Rembrandt (mede 
dankzij haar Themafonds Toege paste Kunst en Design), het 
Mondriaan Fonds, het VSBfonds, de BankGiro Loterij en de 
Vereniging Vrienden van Museum Volkenkunde

Tekening van Japanse 
kustvaarder
Atelier Kawahara Keiga
1820-30. Inkt, 
278 x 374 mm
MUSEUM VOLKENKUNDE, 

LEIDEN
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gevallen wordt genoteerd dat hij met regel
maat Deshima betreedt voor zijn werk als 
schilder voor de Nederlanders. De reden 
dat hij in de officiële bronnen voorkomt is 
dat hij tot twee keer toe een veroordeling 
heeft gekregen. In 1829 kreeg hij een beris
ping omdat hij niet beter op had zitten let
ten tijdens de hofreis naar Edo (huidig 
Tokyo) die hij in 1826 tegelijk met de eerder 
genoemde Von Siebold had gemaakt. Von 
Siebold was aan verboden documentatie 
gekomen, waaronder kaarten van de noor
delijke eilanden. Toen dat uitkwam, werden 
veel mensen verhoord en veroordeeld – 
Keiga kwam er nog licht vanaf.

In 1842 wordt Keiga zelfs geboeid en 
uit Nagasaki (en Edo) verbannen omdat 
hij voor een Nederlandse opdrachtgever 
een schildering van de baai van Nagasaki 
had gemaakt, met daarin patrouilleboten 
van de Hosokawaclan en de Nabeshima
clan inclusief hun familiewapens op de 
dekzeilen. Dat had hij wel vaker gedaan 
– er zijn diverse andere exemplaren bekend, 
ook in Nederlandse collecties – maar nu 
was het kennelijk toch problematisch ge
worden. Mogelijk had dat te maken met 
de sterkere druk vanuit het buitenland op 
het isolationistische beleid van Japan. De 
kustverdediging van Nagasaki was  gevoelige 
militaire informatie en ook op het kamer
scherm wordt die opvallend weggelaten.

DUBBEL PERSPECTIEF 

Keiga schilderde de meest uiteenlopende 
onderwerpen, allemaal in een zeer gede
tailleerde naturalistische stijl, en dat vóór 
de intrede van de fotografie. Voor zijn tijd 
was hij bovendien een absolute meester in 
het toepassen van westerse methoden voor 
het tekenen van perspectief. Er wordt al
gemeen aangenomen dat de basis daarvoor 
ligt in zijn samenwerking met Carel Hubert 
de Villeneuve (1800?1874?), die tussen 1825 
en 1836 op Deshima verbleef. De Villeneuve 
hielp Von Siebold met zijn onderzoek en do
cumentatie, onder andere door tekeningen 

van de flora en fauna van Japan te maken. 
Maar ook uit westerse teken en schilder
boeken kan Keiga veel opgestoken hebben. 

Hoe goed Keiga’s begrip van de techniek 
voor het weergeven van diepte was, blijkt 
wel uit schilderingen waarin hij met succes 
lijnperspectief toepast met één of zelfs 
twee verdwijnpunten die buiten de com
positie liggen. Bovendien past hij met 
 regelmaat andere technieken toe zoals 
 atmosferisch perspectief – lichtere kleuren 
dichter tegen de horizon om de suggestie 
van grote afstand te versterken – en houdt 
hij een regelmatig aflopende schaal aan 
voor voorwerpen naarmate ze verder van 
de  kijker af staan.

Ook in de schildering op het kamerscherm 
past Keiga deze technieken toe. Het bij
zondere is dat hij in feite twee verschillende 
perspectieven combineert. Ten eerste 
toont Keiga het prachtige uitzicht over  
de baai, in de bovenste twee derde van  
de compositie. Dat uitzicht kon en kan 
men overigens verkrijgen door de berg 
Tateyama te beklimmen, een van de in
middels flink bebouwde bergen rond de 
stad Nagasaki. Ten tweede toont hij het 
‘closeup’ aanzicht van Deshima en om
geving in de voorgrond, iets meer ‘rechtop’ 
geplaatst, op het onderste deel van het 
scherm. Dat is zogezegd een werkelijk 
 (ingebeeld) vogelvluchtperspectief, omdat 
er geen berg of andere plek in Nagasaki 

De combinatie van  
twee perspectieven  
in één compositie



was van waar men zelf dit uitzicht kon ver
krijgen. Voor het bovenste gedeelte van het 
scherm past Keiga een centraal verdwijn
punt midden op de horizon toe. Het ver
dwijnpunt van het onderste gedeelte van 
het beeld ligt weliswaar ook centraal, maar 
boven buiten de compositie. In deze tijd 
kan in Japan alleen Keiga maar slagen, zo 
is mijn overtuiging, in het zo vaardig toe
passen van dit hybride perspectief op dit 
grote formaat.

Het schermt verenigt de twee gezichts
punten die voor de opdrachtgever het meest 
van interesse waren. Wie die opdrachtgever 
was, weten we overigens nog niet met 
 zeker heid, maar naar alle waarschijnlijkheid 
was het een van de beter verdienende in
woners van Deshima van rond 1836. Een 
andere praktische reden voor het combine
ren van twee perspectieven kan geweest zijn 
dat men een kamerscherm in het gebruik 
vanuit twee kijkhoeken kan beschouwen: 
op de grond zittend voor het scherm, dat 
ter decoratie opgesteld staat op de tatami
matten van een Japans interieur, of vanuit 
een hogere zichtlijn als men voor het 
scherm staat of erlangs loopt. Die theorie 
is natuurlijk minder sterk van toepassing 
op de Nederlanders, die ook in de interieurs 
op Deshima op Europese stoelen zaten. 
Keiga kwam daar vaak genoeg om dat te 
weten. Desalniettemin is het ook zittend 
op een stoel mogelijk om de beide per
spectieven afwisselend te aanschouwen, 
dan weer te genieten van de weidse baai, 
en dan weer van de gedetailleerde weer
gave van de Nederlandse handelspost. 

SLEUTELSTUK

Dit scherm is meer dan het hoogtepunt  
uit het oeuvre van Kawahara Keiga: het is 
een sleutelstuk dat de gehele historische 
Japancollectie van Museum Volkenkunde 
samenbindt. Het scherm toont de plaats 
waar het grootste deel van die collectie 
 samengebracht werd en de schepen waar
mee de collectie vervoerd werd. In Museum 
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Schadenfreude

Dan wil ik met u naar de ont-
vangstzaal van Huis Bergh in  
’s-Heerenberg. Daar hangt het 
monumentale schilderij van graaf 
Hendrik van den Bergh (1573-1638), 
dat omstreeks 1630 geschilderd is 
door Otto van Veen, de leermees-
ter van Rubens.

Het is zonder meer een portret 
met allure. De prachtige tentoon-
stelling High Society die dit voor-
jaar in het Rijksmuseum was te 
zien, heeft laten zien dat mensen 
die zich ten voeten uit lieten por-
tretteren deel uitmaakten van de 
high society of dat heel graag 
 wilden. Hendrik van den Bergh  
in harnas, met helm tussen twee 
trotse zuilen, hoorde er helemaal 
bij.

Om deze martiale graaf terug  
te brengen naar zijn stamslot was 
een geweldige opgave. In 2008 
werd het schilderij getoond op de 
TEFAF. Voordat de Stichting Huis 
Bergh de financiële middelen voor 
een aankoop bijeen had kunnen 
brengen, werd het gekocht door 
een in korte tijd steenrijk gewor-
den collectioneur. Hij verzamelde 
vooral geschilderde krachtpatsers 
uit vroeger tijden om zichzelf een 
waardige afkomst te geven.

Toen hem voorzichtig te kennen 
werd gegeven dat de graaf ook 
naar de plek van zijn eigen familie 
teruggebracht kon worden, bleek 
meteen dat daar geen sprake van 

kon zijn. Het was niet anders: wij 
hadden het nakijken. Maar toen 
gebeurde er iets bijzonders. De 
trotse bezitter werd als een van de 
eersten getroffen door de banken-
crisis. De klap kwam zo hard aan, 
dat hij zijn hele kunstcollectie 
moest verkopen.

Dezelfde handelaar van wie 
Otto van Veens meesterwerk was 
gekocht werd nu gevraagd om het 
opnieuw te verkopen. Voor een 
lager bedrag. Deze kans liet het 
stichtingsbestuur van Huis Bergh 
niet onbenut. Dankzij de financiële 
steun van een tiental fondsen 
waarvan een substantieel bedrag 
van de Vereniging Rembrandt 
 afkomstig was, werd dat mogelijk. 
Graaf Hendrik kwam terug in zijn 
stamslot. Nu konden wij zeggen 
wat je vrijwel nooit kunt bij een 
museale aankoop van oude kunst: 
‘welkom thuis’.

Voor een moralist is dit verhaal 
bijna te mooi om waar te zijn. Niet 
toevallig heeft de Nederlandse 
taal veel uitdrukkingen om com-
mentaar te leveren op deze gang 
van zaken, van ‘boontje komt om 
zijn loontje’ tot ‘hoogmoed komt 
voor de val’. Maar ook de Duitsers 
kunnen er wat van. Met het woord 
Schadenfreude wordt precies aan-
geduid wat ik u als extraatje mee 
wil geven, wanneer u naar Huis 
Bergh gaat om dit indrukwek-
kende schilderij te ziens

Of ik een column wilde schrijven over mijn 
favoriete kunstwerk uit de collectie aan-
kopen met steun van onze Vereniging 
 gedurende de laatste tien jaar. Moeilijke 
vraag. De diversiteit van al die kunst is zo 
groot, dat je onvermijdelijk appels met 
peren gaat vergelijken. Daarom vroeg ik of 
ik een verhaaltje zou mogen schrijven over 
de verwerving van een van die kunstwerken.  
Dat mocht.

Portret van graaf Hendrik van den Bergh
Otto van Veen
Olieverf op doek, 191 x 115 cm
HUIS BERGH, ’S-HEERENBERG

Aankoop met steun van de Vereniging 
Rembrandt in 2009
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Schildering van
timmergereedschap  
en krammen
Kawahara Keiga 
1820-30. Inkt en 
pigmenten,  
269 x 407 mm
MUSEUM VOLKENKUNDE, 

LEIDEN

Platte beitel 
Onbekende maker 
(Japan)
vóór 1823. Hout en 
metaal, L 35,2 cm
MUSEUM VOLKENKUNDE, 

LEIDEN

Schildering van een 
scheepstimmerwerf 
Kawahara Keiga
1826. Inkt en pigmenten 
op zijde, 277 x 418 mm
MUSEUM VOLKENKUNDE, 

LEIDEN

Binnenkort te zien
Het kamerscherm is vanaf eind september  
te zien in Museum Kröller-Müller op de 
tentoonstelling Als kunst je lief is. Na terug-
keer in Leiden, voorjaar 2019, begint een 
volledige restauratie van het scherm.  
Daarna zal het een centrale plek krijgen op 
de Japan-zaal van Museum Volkenkunde. 
Tot die tijd zal het museum op gezette 
tijden online verslag doen van de restauratie, 
en ook van onderzoeksresultaten die de 
herkomst van dit topstuk hopelijk verder 
ophelderen.

Volkenkunde bevinden zich modellen van 
de huizen op Deshima, die dienden voor 
een grote maquette waarmee in Nederland 
uitgelegd kon worden hoe het handelaars
leven in Japan was. Van haast alle soorten 
schepen die op het scherm staan afge beeld 
bevinden zich houten modellen uit diezelfde 
tijd in de collectie. Van de verschillende 
schepen en hun tuigage zijn er bovendien 
nauwkeurige, door Keiga gemaakte teke
ningen. Er is zelfs een schildering van zijn 
hand die een scheepstimmerwerf toont 
zodat we weten hoe de schepen gebouwd 
werden. Van Japanse timmergereedschap
pen zijn niet alleen  tekeningen maar ook 
complete, grotendeels ongebruikte sets met 
de originele bijlen, zagen, schaven, beitels, 
winkelhaken. De figuren op de schepen en 
op de wal in het kamerscherm zijn zo pre
cies geschilderd dat, hoewel ze maar enkele 
millimeters groot zijn, herkenbaar is welke 
nationaliteit ze hadden en zelfs wat hun 
sociale status was. De verschillende soorten 
kleding, de schoenen, de pruiken, de acces
soires, de parasols, en de zwaarden die ze 
droegen, van alles zijn voorbeelden bewaard 
gebleven in Leiden. Zo zal het scherm 
voor onze bezoekers functioneren als een 
prachtige ingang om de geschiedenis van 
de JapansNederlandse relaties beter te 
leren kennen, en de bijzondere volledigheid 
van de Japancollectie die daaruit voort
gekomen is beter te begrijpen.

Het mag voor zich spreken dat het 
Nationaal Museum van Wereldculturen, 
waar Museum Volkenkunde deel van uit
maakt, bijzonder trots is om dit scherm  
te hebben kunnen verwerven voor de 
Collectie Nederland. Zonder de genereu  
ze steun van de Vereniging Rembrandt, 
het Mondriaan Fonds, het VSBfonds,  
de Bank Giro Loterij en de Vereniging 
Vrienden van Museum Volkenkunde was 
dit niet mogelijk geweests 

Daan Kok

Conservator Oost-Azië

 



Blote mensen in een raar landschap
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Op een warme zomerdag 
in juli was er een speciale 
kinderontvangst in het 
Rijksmuseum. Je kon  
een speld horen vallen 
toen prof. dr. Henk van  
Os vertelde over een 
mysterieus schilderij van 
Jan Jansz Mostaert. Op de 
volgende pagina’s kunt u 
het verhaal nalezen. Hebt 
u een (klein)kind aan wie 
u wilt vertellen over het 
bedreigde paradijs van 
Mostaert? Neem het mee 
naar de tentoonstelling in 
Otterlo en vergeet vooral 
dit Bulletin niet. Voor 
kinderen die graag kleuren 
is achterin een kleurplaat 
met een detail van dit 
schilderij bijgevoegd.

HENK VAN OS/KOEN KLEIJN

Blote mensen in een raar landschap

Landschap met een scène uit de 
verovering van Amerika
Jan Jansz Mostaert
ca. 1535. Olieverf op paneel, 
86,5 x 152,5 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Aankoop gesteund door de Vereniging 
Rembrandt in 2013

ALS KUNST JE LIEF IS



Het is een soort oorlog, een kleine. 
De mensen zonder kleren gaan strijden 
met dat leger, dat kennelijk daar 
 achter op het strand met bootjes is 
aan gekomen, en dat nu de mensen 
komt bedreigen. Het is een overval. 
Misschien hebben ze het eiland voor 
het eerst ontdekt, en zien ze mensen 
die ze nog nooit eerder hebben ge-
zien. Misschien denken ze: we kunnen 
ze makkelijk aan. Wij willen hier de 
baas zijn.

Een heleboel dingen zijn onduidelijk. 
Is het eigenlijk wel een eiland? Het 
heeft hoge bergen. Ik denk wel dat 
het een eiland is: je ziet de zee. 

Tussen die blote mensen zie je links 
twee mannen met een soort kerst-
muts op. Die horen duidelijk niet bij 
die groep, maar wie zijn dat dan? 
Misschien zijn ze de verspieders van 

dat leger, dat er aankomt. En bovenop 
die berg, in het midden, daar zit een 
oude man met een baard. Het lijkt of 
hij daar opgesloten zit, maar je kunt er 
wel naartoe klimmen, met die ladders. 
Wat is dat voor man?

We weten van andere afbeeldingen 
dat er bij dit soort ‘eenvoudige’ men-
sen wel vaker zo’n man te zien is. Die 
zit in zijn eentje ergens in een grot of 
op de rotsen. De andere mensen be-
schermen hem en geven hem te eten. 

 Dit is een heel raar en dus 
heel bijzonder schilderij.  
Er bestaat er eigenlijk maar 
één van. In mijn vak, de 

kunstgeschiedenis, weten we ook 
 eigenlijk niet zo goed wat het precies 
voorstelt. Maar als je goed kijkt kom 
je een heleboel te weten. 

 Het is duidelijk dat hier iets ergs aan 
de hand is. Er is grote verwarring. 
Grote  onrust. Een hele stoet naakte 
mensen komt aangerend, omdat er 
aan de rechterkant andere mensen 
zijn aangekomen. Die blote mensen 
voelen zich bedreigd. Ze gooien met 
stenen, sommige hebben heel een-
voudige wapens, stokken, pijl en 
boog, hier en daar een bijltje. Maar 
die anderen hebben harnassen en ka-
nonnen. Je weet meteen: die blote 
mensen hebben geen kans.
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Hij is dan een soort waarzegger, iemand 
die de toekomst kan voorspellen. 
Misschien is deze man ook zo iemand. 
Hij zit daar hoog boven alle anderen 
en kan veel verder kijken dan de 
 anderen. Maar hij is vast ook erg ge-
schrokken van wat er gebeurt. Dat 
heeft hij niet kunnen voorspellen. 

Wat is dit dan toch voor wereld? Ik 
denk dat het iets te maken heeft met 
het woord ‘paradijs’.

Toen dit schilderij gemaakt werd, 
bijna 500 jaar geleden, was er veel 
oorlog en ellende. Maar mensen 
 wisten dat ooit, heel lang geleden,  
de eerste mensen heel gelukkig waren 
geweest. Die mensen woonden in  
het paradijs: een hele mooie plek,  
een plek zonder oorlog, een plek 
waar nooit iets misging. 

In het paradijs hadden de eerste 
mensen, Eva en Adam, alles wat ze 
wilden. Ze liepen in hun blootje, want 
ze hadden niks nodig. Ze waren erg 
gelukkig. Misschien waren ze naakt 

omdat ze geen geld hadden. Dat 
dachten veel mensen over het paradijs: 
omdat geld de mensen verdeelt in 
mensen die veel hebben en mensen die 
weinig hebben, zal dat in het paradijs 
wel niet bestaan hebben. 

Maar toen is er iets heel ergs ge-
beurd. Adam en Eva werden door God 
uit het paradijs gegooid. 

Sindsdien hebben mensen altijd 
 gedacht dat er toch nog ergens op de 
wereld een paradijs zou moeten zijn. 

Zeker als er oorlog is denken mensen 
daar aan, aan de vrede van het verloren 
paradijs. Hoe heeft dat ooit op kunnen 
houden? 

Jan Mostaert was duidelijk een schilder 
die ontzettend nieuwsgierig was naar 
onbekende paradijzen, naar vreemde 
mensen. Hij was bijvoorbeeld een van 
de eersten die een zwart mens heeft 
geschilderd. Hij moet ook hebben ge-
dacht: ‘Hoe zou het paradijs er toch 
uitzien?’

Voor Mostaert is het paradijs in  
elk geval heel ver weg. Het is een on-
bekend, vreemd gebied. Als dit een 
 eiland is, dan is het zeker een fantasie-
eiland. Zulke rare bergen zie je eigenlijk 
nooit in het echt, misschien ergens 
ver weg in de Alpen of de Dolomieten. 
Ik denk dat ze verzonnen zijn of dat 
Mostaert ze heeft geleend van een 
andere schilder, die aldoor van dit 
soort gekke landschappen schilderde. 

Hij wist wel dat de mensen in het 
 paradijs bloot rondliepen en dat ze 

niet veel spullen hadden. Dat was 
niet zo moeilijk te bedenken. Hij wist 
ook dat er in het paradijs veel dieren 
woonden. Die zie je overal op het 
schilderij. Je ziet vooral veel lammetjes. 
Lammetjes zijn onschuldig en lief en 
zacht en aardig, dus als mensen het 
paradijs schilderen dan worden er heel 
vaak lammetjes in geschilderd. 

Deze schilder wil laten zien dat hij 
een heleboel verschillende dieren 
kent. Je ziet een stier, schapen, een 

soort knuffelleeuw, een ezel, een haas 
(of een konijn), paarden, een aap. Ze 
zijn wel een beetje raar geschilderd. 
Ze staan en liggen een beetje raar op 
die heuvels, en die haas (of dat konijn) 
is eigenlijk veel te groot, in vergelijking 
met die andere dieren. Dat komt 
omdat Mostaert ze eerst apart ge-
tekend had, in een schetsboekje. 
Toen hij het schilderij ging maken 
heeft hij ze er gewoon ingezet.

Het verlangen naar het paradijs komt 
heel veel terug, in de kunst. Steeds 
proberen schilders zich een hele mooie 
wereld voor te stellen waar heel geluk-
kige mensen wonen, mensen die ge-
woon bloot lopen en in harmonie leven 
met lieflijke, zachtmoedige  dieren.

En dan komen die mensen, met 
hun wapens, en die verstoren dat. 
Tegen zo’n leger is het paradijs niet 
opgewassen. 

Het is dus een tragisch schilderij, maar 
ook mooi, want je ziet dat mensen 

vroeger dachten dat het paradijs echt 
bestond. Dat het ergens was. Dat er 
naakte mensen leefden en dat alles in 
die wonderlijke natuur heel dicht bij 
elkaar stond. En dat dat allemaal heel 
kwetsbaar wass 

Henk van Os is emeritus hoogleraar
kunstgeschiedenis aan de Universiteit van 
Amsterdam en heeft een column in het 
Bulletin van de Vereniging Rembrandt

Koen Kleijn is kunsthistoricus en journalist
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De nalatenschap van Jacob de Vos
een mede door De Vos geïnitieerde actie om 
geld in te zamelen te weinig opleverde, nam hij 
uiteindelijk zelf het leeuwendeel van de kosten 
voor zijn  rekening.

SCHENKEN OF NIET?

Gezien zijn betrokkenheid bij het openbaar 
 kunstbezit lag het in de lijn der verwachting  
dat de  kinderloos gebleven De Vos zijn kostbare 
tekeningenverzameling zou nalaten aan het Rijk 
of de stad Amsterdam. Verschillende van zijn 
 tijdgenoten – onder wie Adriaan van der Hoop 
en Carel J. Fodor – hadden dat al eerder gedaan 
met hun verzamelingen. Veilen betekende immers 

Aan ranglijsten met de meest invloedrijke personen 
uit de wereld van kunst en cultuur deden ze nog 
niet, halverwege de 19de eeuw. Maar als er zo’n 
lijst was bijgehouden, zou Jacob de Vos daarop 
zeker een hoge notering hebben. De Vos had een 
ongeëvenaarde verzameling oude tekeningen, 
was bestuurslid van diverse instellingen op het 
gebied van de beeldende kunsten en liet zich ook 
niet onbetuigd als mecenas. Tekenend voor zijn 
generositeit en kunstliefde was zijn optreden bij 
de schenking van de schilderijencollectie van 
Adriaan van der Hoop aan de stad Amsterdam. 
Toen de stad onvoldoende middelen bleek te 
hebben om de successiebelasting te voldoen en 
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De Amsterdamse kunstliefhebber 
Jacob de Vos Jbzn (1803-1878) was al 
vijf jaar overleden toen de Vereniging 
Rembrandt werd opgericht. Toch blijft 
zijn naam onlosmakelijk verbonden met 
de Vereniging. Hoe zat dat ook alweer?

Portret van Jacob  
de Vos Jbzn
Nicolaas Pieneman
1860. Olieverf op  
doek, 140 x 104,5 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

GERDIEN WUESTMAN

Bezoekers in een 
boekenwinkel
Dirck de Braij
ca. 1630-35. Pen in bruin, 
penseel in grijs, 
76 x 76 mm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Zittende aap aan een 
ketting
Hendrick Goltzius
1592-1602. Krijt,
406 x 300 mm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

 
Portret van de schilder 
Adam van Noort
Anthony van Dyck
1627-35. Zwart krijt, 
kwadraatnet, 
264 x 179 mm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

 
Drie tekeningen uit de 
collectie van Jacob de Vos, 
aankopen gesteund door 
de Vereniging Rembrandt 
in 1883



onherroepelijk dat zijn collectie uit elkaar zou 
 vallen en dat veel bladen naar het buitenland 
zouden verdwijnen.

De Vos maakte een andere keuze: hij besloot 
dat zijn verzameling na zijn overlijden moest 
worden geveild. De Engelse kunstenaar-schrijver 
Ronald Gower, die De Vos enkele jaren voor diens 
dood had bezocht, verbaasde zich over dit voor-
nemen: waarom de collectie niet geschonken en 
zo in dankbare herinnering blijven? Het lijkt erop 
dat De Vos daar helemaal niet op zat te wachten. 
Volgens een anonieme tijdgenoot uit zijn omgeving 
zag hij zijn tekeningen liever naar alle windstreken 
verdwijnen dan dat er in zijn geboortestad een 
Museum De Vos zou verrijzen.

En zo geschiedde. Na het overlijden van De Vos’ 
weduwe kwamen zijn tekeningen onder de hamer, 
waarmee de door drie generaties opgebouwde 
collectie definitief was ontmanteld. Een flink aan-
tal van de mooiste bladen kwam in buitenlandse 
verzamelingen terecht. Betreurenswaardig, ware 
het niet dat deze verkoping tot iets goeds heeft 
geleid. Het was namelijk deze veiling, die een 
aantal verontruste kunstliefhebbers in 1883 op de 
been bracht om een vereniging op te richten voor 
het behoud van oude Nederlandse kunst: de 
Vereniging Rembrandt. In 2018 is de Vereniging 
nog altijd springlevend. Met zijn besluit zijn ver-
zameling te laten verkopen, heeft Jacob de Vos 
Nederland uiteindelijk iets mooiers en groters 
 nagelaten dan dat hij met het schenken ervan had 
kunnen doens

Literatuur: P.J. Margry et al., Het verdwenen hofje. Het Henriëtte Hofje, 
zijn stichters en hun erfgoed, Nijmegen 2017
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Kunstvragen 

Joost Joustra (31 jaar)
Onderzoeker National Gallery, Londen; Rembrandtlid en lid 
comité Rembrandt UK Circle i.o. sinds 2018

Wat is het eerste kunstwerk dat u zich 
herinnert?
‘Mijn grootouders namen me vaak mee 
naar museum De Pont in Tilburg, waar ik 
als jongetje van een jaar of acht Descent 
into Limbo van Anish Kapoor zag. Van 
een afstand lijkt het alsof je een gat in de 
vloer ziet, maar hoe langer je ernaar 
kijkt, hoe minder zeker je daarvan bent. 
Ik heb het niet zo lang geleden terugge-
zien, en toen had dit werk weer het-
zelfde effect op me. ’ 

Hebt u ooit kunst gekocht?
‘Ik spoor mijn ouders aan om kunst te kopen, maar zelf 
koop ik vooral boeken over kunst. Werken op papier, zoals 
prenten, zijn in de toekomst misschien het meest bereikbaar.’

Hebt u een favoriet museum?
‘Dat zijn er een heleboel, mag ik er een paar noemen?  
De National Gallery in Londen en Kenwood House, met  
dat prachtige zelfportret van Rembrandt. Een ongelofelijke 
 collectie die niet zo bekend is, is Sammlung Oskar Reinhart 
in Winterthur. In Nederland is het Kröller-Müller Museum 
een favoriet, ook door de ligging. Het is altijd een belevenis 
om daarheen te gaan.’

Kunt u een werk in een Nederlands museum noemen 
 dat u nooit meer zou willen missen? 
‘De portretten van Giuliano en Francesco Giamberti da 
Sangallo van Piero di Cosimo in het Rijksmuseum. Er is  
niet zoveel Italiaanse kunst uit de 15de eeuw in Nederland, 
maar dit zijn internationale topstukken. Die moeten altijd 
blijven.’

Welke tentoonstelling heeft ooit indruk gemaakt?
‘De tentoonstelling Panorama over Gerhard Richter, in 2011 
in Tate Modern, vond ik mooi. Maar eigenlijk zie ik kunst 
het liefst in de originele context, zoals in een kerk. Een voor-
beeld is de preekstoel van Giovanni Pisano in de 
Sant’Andrea in Pistoia. Zo’n heel simpel kerkje binnen lopen 
en dan zo’n geweldige preekstoel zien die daar al eeuwen-
lang staat, dat kan een enorme indruk maken.’ 

Welk werk bij u thuis zou u bij een brand als eerste redden?
‘Ik denk toch dat ik eerst mijn bibliotheek met kunstboeken 
zou redden.’

Het verdwenen hofje

In Het verdwenen hofje. Het Henriëtte Hofje, 
zijn stichters en hun erfgoed, leest u meer over 
Jacob de Vos en de filantropische  initiatieven 
die hij en zijn echtgenote Henriëtte Wurfbain 
ontplooiden. Rembrandtleden die de tentoon-
stelling Als kunst je lief is vanaf 30 september 
bezoeken, krijgen een exemplaar van dit boek 
cadeau (af te halen bij de informatiebalie van 
de Vereniging Rembrandt halverwege de 
 tentoonstelling, zolang de voorraad strekt)
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DEELNEMENDE MUSEA

765432

Groningen 
Groninger Museum 

Franeker
 Museum Martena 

Enschede
Rijksmuseum Twenthe 

(2 presentaties)

‘s-Heerenberg
Kasteel Huis Bergh  

Maastricht 
Bonnefantenmuseum  

‘s-Hertogenbosch
Design Museum  

Den Bosch 

Middelburg 
Zeeuws Museum 
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Een vakantie op de Veluwe, je gunt het alle 
kunstwerken die de afgelopen tien jaar met 
hulp van de Vereniging Rembrandt zijn aan-
gekocht. Maar daarvoor is zelfs het Kröller-
Müller Museum te klein. Om tenminste een 
aantal thuisblijvers het gevoel te geven dat ze 
ook een vrije dag hebben, bieden de musea 
hen in de periode van de tentoonstelling een 
uitje in eigen huis. Ze moeten er alleen wel 
iets voor laten zien. 

Wij hebben een instinctieve neiging wat bijzonder is te 
verzamelen en dat zit reflectie op het waarom ervan een 
beetje in de weg. We voelen allemaal diep van binnen 
dat het goed en belangrijk is, dus waarom dan hier de 
hersens over breken? Toch is het nodig. Collectie verrijking 
kost geld en inspanning en moet dus goed verantwoord. 
Nadenken over het waarom van het verzamelen leidt  
bovendien tot een beter begrip van waar musea eigenlijk 
voor zijn. 

De afgelopen maanden heb ik met conservatoren  
uit heel Nederland over juist deze vraag gesproken. 
Vanuit hun perspectief is het zonneklaar waarom musea 
moeten doorgaan met het uitbreiden van hun collecties. 
De meesten van hen zeiden in andere woorden wat een 
conservator uit Groningen het beste formuleerde: ‘Een 
nieuwe aanwinst leidt tot heroriëntatie, je ontdekt 
 opnieuw wat je allang hebt.’ Maar dat is maar één be-
langrijke reden om te blijven verzamelen en bovendien 
een reden die de bezoeker niet zo gauw zou geven.  

Een museum dat zijn werk goed doet, laat aan zijn  
bezoekers zien waar het voor is en waar het aan werkt. 
Dat is waar de twintig kleine satelliettenpresentaties van 
Als kunst je lief is voor zijn bedoeld. De boodschap is 
 dezelfde als die wordt verspreid door de vakantiegangers 
in Otterlo: wie dacht dat de Collectie Nederland af was, 
heeft het mis. Maar waar in het Kröller-Müller Museum de 
nieuwkomers in al hun pracht nog eenmaal zelfstandig 
worden uitgelicht, worden ze in de andere musea juist 
getoond in de context waarin ze zijn geland en hoe ze 
daar zijn opgenomen in de families

Hilbert Lootsma is gastcurator bij de Vereniging Rembrandt

In aanvulling op de tentoonstelling Als kunst je lief is, 
heeft onderzoeker Hilbert Lootsma in opdracht van  
de Vereniging Rembrandt 20 satellietpresentaties 
 georganiseerd in 15 musea. Op de pagina’s hierna krijgt 
u een voorproefje van een van die presentaties.

Een podium voor de thuisblijvers 
 Het  satellietprogramma van Als kunst je lief is

HILBERT LOOTSMA

Meer informatie:
www.verenigingrembrandt.nl

98 10 11 12 13 14 15

Utrecht 
Centraal Museum 

Rotterdam 
Museum Boijmans  

Van Beuningen 

Den Haag
Mauritshuis 

Den Haag 
Gemeentemuseum  

Den Haag 

Amsterdam 
Rijksmuseum

(5 presentaties) 

Amsterdam 
Van Gogh Museum 

Amsterdam 
Stedelijk Museum 

Amsterdam

Haarlem 
Frans Hals Museum

ALS KUNST JE LIEF IS
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Uitgelicht: satellietpresentatie in het Centraal Museum

Een oude meester
beter begrijpen 

‘Kunst is schön, macht aber viel 
Arbeit’, zei de Duitse komiek Karl 
Valentin (1882-1948). Het vele werk 
dat voorafgaat aan de totstandkoming 
van een kunstwerk is vaak minstens 
zo interessant als het eindresultaat. 
Alleen wil niet elke kunstenaar dat 
buitenstaanders dat te zien krijgen. 
Michelangelo besloot daarom veel 
van zijn voorstudies te vernietigen. 

Van de Utrechtse kunstenaar 
Abraham Bloemaert zijn honderden 
tekeningen bewaard die in verband 
kunnen worden gebracht met zijn 
schilderijen en prenten. In 2009 kon 
het Centraal Museum mede met 
steun van de leden van de Vereniging 
Rembrandt een van die tekeningen 
aankopen. De aanwinst laat zien dat 
we door te blijven verzamelen kun-
stenaars beter leren begrijpen. Of ze 
dat nu willen of niet.

Dit is het definitieve ontwerp voor het schilderij met 
de Aanbidding van de drie koningen. Bloemaert bracht 
op de tekening een kwadraatnet aan zodat hij de 
voorstelling relatief eenvoudig proportioneel vergroot 
kon overbrengen op doek. Door de tekening weten we 
dat het schilderij rechts iets is ingekort, mogelijk om het 
te laten passen op een nieuwe locatie.

De aanbidding van de drie koningen
Abraham Bloemaert
1623-24. Pen in bruin, gehoogd in wit  
en zwart krijt, kwadraatnet in zwart krijt, 
285 x 360 mm
CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT

Aankoop gesteund door de Vereniging 
Rembrandt in 2009

ALS KUNST JE LIEF IS
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Bloemaert maakte in de jaren 1620 een serie tekeningen 
van bisschoppen en prelaten van Utrecht, die later 
door zijn zoon Frederik in prent werden gebracht. Deze 
tekening en prent van de heilige Marcellinus (overleden 
in 762) komen grotendeels met elkaar overeen. De 
onderste helft van de tekening is met een scherp 
voorwerp doorgetrokken om de compositie over te 
brengen op een andere drager, ook wel ‘doorgriffelen’ 
genoemd. Opvallend is dat Abraham Bloemaert in dit 
stadium nog twijfelde over de stand van het hoofd en wat 
hij de heilige wilde laten vasthouden.

Heilige Marcellinus (uit de serie
‘Bisschoppen en prelaten van Utrecht’)
Frederik Bloemaert 
ca. 1635-50. Gravure, 464 x 298 mm 
CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT

Heilige Marcellinus
Abraham Bloemaert 
ca. 1620-30. Pen en penseel in bruin 
over zwart krijt, wit gehoogd, contouren 
(deels) doorgegriffeld, 443 x 311 mm
CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT

De aanbidding van de drie koningen
Abraham Bloemaert
1624. Olieverf op doek, 168,8 x 193,7 cm
CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT

Maria ontvangt de drie koningen voor de stal, Jozef kijkt 
toe vanuit het donker. Bloemaert heeft de compositie 
van dit schilderij zo opgebouwd dat de blik van de 
beschouwer uitgaat naar het tedere gebaar tussen 
het Christuskind en de oude, knielende koning op de 
voorgrond. Het gezicht tussen de twee staande koningen 
is waarschijnlijk een portret van de opdrachtgever. 



 

VERZAMELGEBIED GESTEUND    KERAMIEK
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De kunst van 
CoBrA

Meer 
dan alleen 
Rembrandt
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Moderne en hedendaagse kunst is allang geen 
taboe meer voor de Vereniging. In 1994 hielp zij 

het Groninger Museum bij de aankoop van 
Christus en het Lam van Jeff Koons, waarvan de 

lijst is geïnspireerd op een compositie van 
Leonardo da Vinci. 

Postmodernisme
van Koons

Aankoop gesteund in 1994

De Vereniging Rembrandt,  
steunt die niet alleen 17deeeuwse 
schilderkunst? Dat misverstand  
willen we graag voor eens en altijd  
uit de wereld helpen. 

1988

1947

1937

Aankoop gesteund in 2003 

Het Cobra Museum kreeg 
vijftien jaar geleden hulp 
van de Vereniging bij de 
verwerving van dit beeld  
door Karel Appel, dat her-
innert aan Afrikaanse  
spijkerbeelden.

Surrealistische 
blikvanger

Aankoop gesteund in 2003

De Vereniging heeft al heel wat musea 
bijgestaan bij de aankoop van 
 toegepaste kunst en design.  

Een voorbeeld is de Mae West Lips sofa 
van Salvador Dalí, in 2003 aangekocht 

door Museum Boijmans Van 
Beuningen.



Op de 
hoogte 
blijven

Het museum in

Leden ontvangen 
nieuwsbrieven en het 
Bulletin, boordevol 

nieuws en achtergrond-
informatie over 
aanwinsten en 

ontwikkelingen in het 
museale landschap.

De Vereniging organiseert lezingen, exclusieve 
ontvangsten en previews van tentoonstellingen 
voor haar leden. Een leuke manier om meer te 

weten te komen én om in contact te komen met 
andere kunstliefhebbers.

Verdieping

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

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

dan 125 gesteunde musea.

Floris Arntzenius, Strand bij Scheveningen (ca. 1900).  
Aanwinst voor Museum Gouda.

Word lid 
en verzamel 

mee
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De Collectie 
Nederland in 3D

Met zijn werk treft Saenredam snaren 
die maar blijven resoneren in mijn 
leven en gedachtegoed. Nog jong 
werd ik aangetrokken door de reus-
achtige Sint-Bavokerk tien minuten 
gaans van ons huis in Haarlem. 
Eenmaal binnen werd de hemel tast-
baar, kreeg elke klank een wonderlijke 
galmkracht en betoverde het zonlicht 
de wanden. Een paar eeuwen eerder 
was Saenredam daar, legde alles vast 
waarmee de kiem van mijn schoon-
heidsgevoel werd gelegd. Met die 
 intense ervaringen zette hij mij ook in 
de richting van de Collectie Nederland. 
Ik denk dat velen om mij heen op een 
vergelijkbare manier het pad vonden 
naar het openbaar kunstbezit. Dank zij 
de breedte van de gezamenlijke 
 collecties zijn er overal instappunten; 
dankzij de constante kwaliteit daarvan 
hebben opeenvolgende generaties  
de kans gekregen hun leven met de 
mooiste kunst te verrijken en ver-
diepen. 

Mede gesteund door de Vereniging 
Rembrandt is Saenredam goed verte-
genwoordigd in Nederland. Zijn werk 
hangt altijd wel ergens op zaal mooi te 
wezen. Zijn schilderijen tonen zich in 
alle gedaanten die de toeschouwer wil 
zien: als soevereine kunstwerken, als 
vensters op de lokale architectuur of 
als beeldverslag van wat zich hier ooit 
in het religieuze leven voltrok. Het is 
onderwerp van studies en publicaties, 
alsook bron van inspiratie voor andere 
kunstenaars of amateurtekenaars op 
museumcursus. Van tijd tot tijd voegt 
het zich met ander werk tot een spe-
ciale tentoonstelling die het interlokale 
en internationale publiek massaal 
magnetiseert. En dat werkt. Inmiddels 
maakt de grootste en snelst groeiende 
groep museumbezoekers vele kilome-
ters om de volgende blockbuster te 
zien. Vooral de laatste jaren zorgt deze 
nomadische groep, meestendeels be-
staande uit vitale 60-plussers, voor snel 
stijgende museumstatistieken. 

DRAAGVLAK

De hoge bezoekcijfers zijn een zegen 
voor de Collectie Nederland, maar 

Het Saenredam-effect

CAS SMITHUIJSEN

‘Wie is jouw favoriete schilder?’ Afgelopen lente vuurde een vriend die vraag op mij af. 
Op de reis langs gotische baksteenkerken in Noord-Duitsland waren we gevorderd tot 
Wismar. Middenin de Georgenkirche – geheel omsloten door rood gesteente – kwam 
de vraag onverwacht en onontkoombaar. Misschien dat ik wilde ontsnappen aan de 
dwingelandij van de rode wanden en zuilen, want meteen kwam het antwoord: Pieter 
Saenredam. Jazeker, geen twijfel mogelijk. De virtuoos van de witschakeringen, de 
portrettist van de serene rust. Met zijn fotografische blik gidst hij me telkens opnieuw 
door de 17de-eeuwse ruimte; met zijn onnavolgbare penseelstreek voert hij mij keer 
op keer binnen in zijn tijdloze interieurs. 





een massa passanten geeft haar nog 
geen evenwichtig draagvlak. In 2015 
constateerde de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) 
scheefgroei in de museumsector. Dat 
komt volgens de Raad door oplopend 
schaalverschil: grotere musea kunnen 
relatief veel materieel en menskracht 
mobiliseren om grootschalige tentoon-
stellingen te organiseren. Daarmee 
vestigen zij de publieke aandacht op 
zich, wat extra inkomsten oplevert. 
In de concurrentiestrijd dreigen 
 minder bedeelde musea die evenzeer 
interessante collecties herbergen al-
maar verder achterop te raken. De 
mate waarin zij erin slagen met hun 
activiteiten de aandacht te trekken 
bepaalt toenemend het lot van klei-
nere musea, aldus de WRR.1 

Er is naast een schaalprobleem ook 
een territoriaal probleem. In recente 
adviezen signaleert de Raad voor 
Cultuur een afnemende vitaliteit van 
het regionale cultuurbeleid, waardoor 
Nederland zichzelf de kans op een 
geografisch gevarieerd aanbod ont-
neemt.2 Regionale besturen zouden 
vooral kijken naar de ruimte die het 
Rijk hen op cultureel gebied geeft of 
onthoudt, zonder de eigen bronnen 
genoeg te exploiteren en daarbij het 
nodige draagvlak te mobiliseren. Dat 
laatste lijkt moeilijker te worden: de 
Erfgoedmonitor geeft aan dat het 
aantal museumvrienden in de regio 
terugloopt.3

De Vereniging Rembrandt ervaart de 
gevaren van afkalvend lokaal draagvlak 
van tijd tot tijd aan den lijve. Bij gebrek 
aan maatschappelijk tegenspel onder-

Interieur van de Grote of  
Sint-Bavokerk in Haarlem
Pieter Saenredam
1637. Olieverf op paneel, 59,5 x 81,7 cm
NATIONAL GALLERY, LONDEN
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namen gemeenten in het recente ver-
leden al dan niet geslaagde pogingen 
werken uit de collectie af te stoten  
of musea te sluiten om de overheids-
begroting sluitend te maken, bijvoor-
beeld in Gouda, waar een schilderij 
van Marlene Dumas te gelde werd 
gemaakt, en nu in Zwolle, waar de 
ge meente haar subsidie aan haar 
 stedelijk museum fors heeft terug   ge-
schroefd. Meestal wordt de Vereniging 
te hulp geroepen, maar dat biedt niet 
altijd een duurzame oplossing voor  
de lokale problemen. Mede om plaat-
selijk draagvlak te kweken heeft de 
Vereniging zich in de afgelopen de-
cennia met steunverlening ingespan-
nen om de regio’s te voorzien van 
kwalitatief voorbeeldig en historisch 
relevant werk. Aanwinsten met een 
primair lokale uitstraling worden met 
een pietsje voorkeur behandeld, mits ze 
voldoen aan de kwaliteitsmaatstaven. 
Zo steunde de Vereniging Rembrandt 
recent aankopen van musea in Alkmaar, 
Asten, Edam en Leens. 

DIVERSITEIT 

Zoals elk museum werkt aan zijn 
 collectieplan, werkt de Vereniging 
Rembrandt aan haar plannen voor de 
versterking van de Collectie Nederland. 
Dat zij daarin succesvol is, blijkt 
onder meer uit het ledental van de 
Vereniging, dat de laatste jaren tegen 
de algemene trend in is blijven stijgen. 
Men herkent zich kennelijk in de 
koers die de Vereniging volgt. De 
Collectie Nederland is nooit af, en 
ook de collectieplannen zijn nooit af: 
zij dienen voortdurend te worden 
aangepast, óók door verschuivingen 
in de bevolkingssamenstelling. Want 
de Collectie Nederland mag dan breed 
zijn, niet iedereen herkent zich erin. 
De verdiepende Saenredam-effecten 
treden wel op onder volwassen ‘inge-

zetenen’ die om zo te zeggen een ‘na-
tuurlijke aansluiting’ op de Collectie 
Nederland hebben. Moeilijker ligt dat 
voor jongeren die vaak onder andere 
omstandigheden en in andere sociaal-
culturele contexten opgroeien dan de 
generatie babyboomers. In het basis- 
en voortgezet onderwijs is het vak 
kunsteducatie minder vanzelfsprekend 
geworden; in 2012 schreef de Ver eni-
ging Rembrandt daarover een brand-
brief aan de minister van Onderwijs. 
Ook etnische groepen en recent in 
Nederland aangekomen mensen heb-
ben een verhoogde kans zich niet thuis 
te voelen in het openbaar kunstbezit, 
waardoor ze musea helaas mijden.  

De discussie over inclusief cultuur-
beleid voert terug naar de jaren 1980, 
toen beleidsmakers nog overwogen 
aparte subsidiekanalen voor verschil-
lende bevolkingsgroepen aan te 
 leggen.6 Bewust braken de Raad voor 
de Kunst en minister van WVC Elco 
Brinkman met die optie. In 1987 
kozen zij voor integratie over de volle 
breedte van het museumveld. Om dat 
te realiseren vertrouwden ze op het 
zelfsturende vermogen van musea  
– die stonden op het punt te worden 
verzelfstandigd.7 Ook nu lijkt het idee 
van aparte geldstromen of gespeciali-
seerde musea niet aantrekkelijk. 
Diversiteit nastreven op basis van de 
aankoop van een incidenteel kunst-
werk door een incidenteel museum 
lijkt evenmin voldoende. Zoals altijd 
is het ook hier weer aan te bevelen 
te denken vanuit het geheel van de 
Collectie Nederland. Met de honderd-
duizenden wereldcollectiestukken 
die Nederland rijk is (zie: collectie.
wereldculturen.nl) is een reservoir 
aanwezig waarmee het beeld van een 
‘witte’ Collectie Nederland op zijn 
minst kan worden getemperd. Om er-
voor te zorgen dat het voor draagvlak 

Bonbonnière
Jacob Andries Jacobs
1922. Zilver en ivoor, H 12,5 cm
NEDERLANDS ZILVERMUSEUM, SCHOONHOVEN

Aankoop gesteund door de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij haar BankGiro 
Loterij Aankoopfonds) in 2017 (Deze 
 bonbonnière is afkomstig uit de collectie 
Krekel, waarvan een deel in  onderling  
overleg is gekocht door vier musea)
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noodzakelijke verdiepingseffect zich 
uitbreidt naar nieuwe sociale groepen 
is er meer programmatische samen-
werking tussen exposanten en collec-
tiebeheerders nodig.8 Het zijn immers 
de instellingen zelf die moeten zorgen 
voor inclusiviteit in het bestel, de 
overheid kan daarbij eigenlijk niet 
meer dan faciliteren.9 De Vereniging 
Rembrandt zou intensievere samen-
werking toejuichen, al was het alleen 
maar omdat zij aanvoelt dat de som 
van de Collectie Nederland méér is 
dan de museale delen. 

KWALITEIT

De groep die zich geroepen voelt 
 verantwoordelijkheid te nemen voor 
het voortbestaan van de Collectie 
Nederland is van nature kleiner dan 
de groep die ervan profiteert. Tegen-
over de miljoenen bezoekers van de 
museumvloot staat het smaldeel van 
de Vereniging Rembrandt met haar 
15.500 leden. De leden, vertegen-
woordigd door het bestuur, zien toe 
op de kwaliteit en diversiteit van de 
Collectie Nederland en borgen het 
maatschappelijk draagvlak onder de 
collectie. Bovendien zorgen zij voor 
de nodige private financiering, vanuit 
eigen bijdragen: giften en erfstellingen, 
en door partnerships te stimuleren 
met particuliere fondsen en andere 
organisaties die zich met de doelstel-
lingen van de Vereniging kunnen ver-
eenzelvigen. Vanuit de opdracht de 
belangen van de Collectie Nederland 
te behartigen maakt zij zich tenslotte 
sterk voor goede wetgeving (Erfgoed-
wet) en ziet zij toe op het behoud van 
overheidstaken en –subsidies die het 
openbaar kunstbezit veilig stellen. 

De plannen van de Vereniging voor 
een versterking van de Collectie 
Nederland 3D zijn nooit af, wat er al-
lemaal aan werk moet worden verzet 

staat alweer op de agenda 2018-2023. 
Museumprofessionals en kunsthistorici 
zullen de Vereniging blijven helpen bij de 
compromisloze keuze voor kwaliteit in 
het aankoopbeleid. Zij bewaken met an-
dere woorden 24/7 de hoogte-dimensie. 
Het bestuur werkt tegelijk verder aan 
een evenwichtige spreiding van kunst-
aankopen over territorium Nederland  
– de breedte-dimensie. Het doet dat om 
zoveel mogelijk plekken te creëren waar 
de Collectie Nederland in al haar diver-
siteit kan schitteren. Want alleen dan 
kan zich overal de diepte-dimensie ont-
plooien en blijft in beginsel niemand 
verstoken van de verrijkende werking 
van het Saenredam-effects

Cas Smithuijsen is bijzonder hoogleraar 

kunst en cultuur aan de Radboud 

Universiteit Nijmegen en bestuurslid  

van de Vereniging Rembrandt

Zoals elk 
museum werkt 
aan zijn 
collectieplan, 
werkt de 
Vereniging 
Rembrandt aan 
haar plannen 
voor de 
versterking van 
de Collectie 
Nederland

Noten

Met dank aan Thalina den Haring 
voor informatie en tips 

1. E. Schrijvers et al., Cultuur  
herwaarderen, Amsterdam 2015, 
p. 35. 

2. Raad voor Cultuur, Agenda  
Cultuur, 2017-2020 en verder, 2016.

3. Erfgoedmonitor.nl

4. R. Bekkers et al., Geven in  
Nederland 2017, Zutphen 2017.

5. Denk bijvoorbeeld aan de succes-
volle crowdfundingactie onder de 
Dordtse bevolking in 2008 om de 
aankoop van een Van Goyen voor 
het plaatselijk museum mogelijk 
te maken.

6. E. Bos en C. Smithuijsen, La fin des 
cultures nationales? Les politiques 
culturelles à l’ épreuve de la diver-
sité, Parijs 2008.

7. Ministerie van WVC, Cultuur-
uitingen van etnische minder-
heden: beleidsnotitie, 1987.

8. Er is inmiddels een speciale rege-
ling van het Mondriaan Fonds 
voor museale samenwerking.  
De Vereniging Rembrandt juicht 
het toe als musea samenwerken 
bij kunstaankopen.

9. Vergelijk L. Saraber, ‘Het Black 
Panther-effect’, Boekman 20 
(2018), pp. 26-27.

Kruistegel met koranteksten  
en ranken
Kashan (Iran)
1263-63. Aardewerk met luster  
en glazuur, H 30,5 cm
RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

Aankoop gesteund door de  
Vereniging Rembrandt in 1903



Ontwerpen, voorstudies, werkmo-
dellen – musea zijn er dol op. Deze 
werken geven immers inzicht in het 
artistieke scheppingsproces. Zo ook 
Constructie Zelfportret, dat laat zien 
wat er vooraf ging aan Van Pallandts 
zelfportret in brons uit 1971. ‘Ze ging 
bijna als een architect te werk, de 
kop met genummerde gipsplaatjes 
heeft iets van een maquette’, zegt 
Jan Teeuwisse, directeur van Museum 
Beelden aan Zee. ‘We mogen aan-
nemen dat ze al haar portretten in 
brons op deze manier voorbereidde, 
en dat ze die constructies daarna 
 gewoon weggooide. Dit exemplaar  
is een unicum.’

Teeuwisse is zes jaar later nog  
altijd heel gelukkig met de aankoop 
van toen. ‘Het is een van onze top-
stukken, gemaakt door de grootste 
Nederlandse portretbeeldhouwer 
van de 20ste eeuw. Wat dit werk 
extra bijzonder maakt, is dat het om 
een zelfportret gaat. Er zijn heel veel 
zelfportretten van schilders, maar van 
beeldhouwers vrijwel niet, omdat 
dat lastiger is als je in drie dimensies 
werkt. Constructie Zelfportret staat 
permanent opgesteld, en dat doen 
we echt niet alleen om de Vereniging 
Rembrandt te plezieren.’

GIPSOTHEEK

De vaste plaats van het werk is in  
de zogenaamde Gipsotheek. In deze 
door de BankGiro Loterij gefinan-
cierde uitbreiding van het museum 
uit 2014 is de omvangrijke collectie 
gipsmodellen van Beelden aan Zee 
gehuisvest. Constructie Zelfportret 
wordt daar onder andere getoond 
met gipsmodellen voor Van Pallandts 
beroemde beeld van koningin 
Wilhelmina. ‘In het museum laten 
we altijd de eindproducten zien, 
maar we willen ook vertellen over het 
conceptuele en het ambachtelijke 
proces. Daarom hebben we van veel 
kunstenaars schetsen in gips verzameld 
die we in de Gipsotheek laten zien,’ 
vertelt Teeuwisse.

Op de jubileumtentoonstelling  
Als kunst je lief is kan slechts een  
deel van alle door de Vereniging 
Rembrandt gesteunde aankopen uit 
de periode 2009-2018 worden ge-
toond. Constructie Zelfportret heeft 
de selectie uiteindelijk niet gehaald. 
Is Teeuwisse misschien stiekem blij 
dat hij dit belangrijke werk in zijn 
vaste museumpresentatie niet hoeft 
af te staan aan de tentoonstelling? 
‘Zeker niet! Voor ons geldt: hoe meer 
beeldhouwkunst hoe beter. Maar ik 
begrijp ook wel dat niet alle gesteunde 
kunstaankopen in Otterlo kunnen 
worden getoond,’ zegt Teeuwisse, en 
dan, met een lach: ‘Al denk ik wel 
dat de tentoonstelling met dit model 
nóg mooier was geweest.’

Het scheelde maar een haar of Constructie 
Zelfportret van de beeldhouwster Charlotte  
van Pallandt (1898-1997) was in de vuilnisbak 
verdwenen. Voor Van Pallandt was het niet meer 
dan een werkmodel, dat na gebruik kon worden 
weggegooid. Dankzij een opmerking van de 
 kunstenaar Peter Struycken, die het gipsmodel 
enkele decennia geleden in haar atelier zag staan 
en het belang ervan meteen begreep, bleef het 
bewaard. Nu is het een topstuk in de collectie 
van Museum Beelden aan Zee.

VAN ONS ALLEMAAL SINDS 2012
CONSTRUCTIE ZELFPORTRET – CHARLOTTE VAN PALLANDT

Constructie zelfportret
Charlotte van Pallandt
1971. Gips, H 25 cm
MUSEUM BEELDEN AAN 

ZEE, SCHEVENINGEN
 
Aankoop gesteund door 
de Vereniging Rembrandt 
(mede dankzij haar 
A. Quist-Rütter Fonds)  
in 2012
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Voorjaar 2010. 
De voorbereidingen voor de 
tentoonstelling Double Sexus. 
Hans Bellmer - Louise Bourgeois 
in Gemeentemuseum Den Haag 
zijn in volle gang. Directeur 
Benno Tempel had Cell XXVI al 
in het atelier van kunstenares 
Louise Bourgeois gezien, maar 
nu zien hij en zijn conservatoren 
het werk voor het eerst in hun 
museum. Ze zijn verrast over 
de vanzelfsprekende plaats die 
de installatie inneemt tussen 
werken uit de vaste collectie van 
kunstenaars als Bruce Nauman 
en Francis Bacon. Dat vindt 
de 98jarige kunstenares ook. 
Zij geeft het museum de kans 
het werk met een aanzienlijke 
korting te kopen, waarop 
Tempel de hulp inroept van de 
Vereniging Rembrandt. 

De aanvraag

Directeur Tempel belt met de Vereniging Rembrandt 
en krijgt een aanvraagformulier toegezonden met  
een groot aantal zakelijke en inhoudelijke vragen.  
Die vragen gaan onder andere over het belang van het 
kunstwerk, het belang voor de verzameling van het 
museum en voor de Collectie Nederland, over de prijs, 
de conditie, de herkomst en de plaats die het werk in 
de vaste opstelling zal krijgen. Op 22 april 2010 gaat 
het ingevulde formulier met het collectieplan van het 
museum op de post.

ALS KUNST JE LIEF IS



Het preadvies

Medewerkers van het bureau controleren of  
de aanvraag van Gemeentemuseum Den Haag 
compleet is en zetten het verzoek om steun-
verlening op de agenda van de eerstvolgende 
bestuursvergadering. Daarnaast vragen zij een 
preadvies aan van een deskundige buiten het 
bestuur. Dat kan een lid van de raad van adviseurs 
of een externe specialist zijn. In het geval van de 
Bourgeois komt deze na een kritische weging  
van de argumenten tot een positief advies. 



Cell XXVI
Louise Bourgeois
2003. Staal, textiel, aluminium,  
spiegelglas en hout,  
252,7 x 434,3 x 304,8 cm
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG

Aankoop gesteund door de 
Vereniging Rembrandt in 2010

De toekenning

Op 7 mei 2010 vergadert het bestuur over de aanvraag 
van Gemeentemuseum Den Haag aan de hand van het 
aanvraagformulier en het preadvies. In de regel wordt 
het kunstwerk in kwestie ter plekke getoond, maar 
dat was bij Cell XXVI gezien het formaat niet mogelijk. 
Enkele bestuursleden zijn de installatie van Louise 
Bourgeois daarom in Den Haag gaan bekijken.  
Het bestuur is overtuigd van het belang van de 
beoogde aankoop en besluit het gevraagde bedrag 
van € 350.000 toe te kennen.



‘Belangrijkste  
aankoop van 2010’
Naast de Vereniging Rembrandt steunen  
ook de BankGiro Loterij, het Mondriaan Fonds,  
het VSBfonds, het SNS Reaal Fonds en de 
Vrienden van het Gemeentemuseum deze 
grote aankoop. Op 31 mei 2010 overlijdt Louise 
Bourgeois. Enkele weken later staat de nieuwe 
aanwinst in de vaste presentatie. Eind 2010  
roept tijdschrift Kunstbeeld Cell XXVI uit tot de 
belangrijkste aankoop van dat jaar.

Impact
INTERNATIONALE ERKENNING

Benno Tempel in 2018 over de aankoop uit 2010: 
‘Wij waren heel blij toen we Cell XXVI konden 
verwerven. En we merkten ook snel dat deze 
Cell als een belangrijk werk voor het museum 
en in het oeuvre van de kunstenares werd 
 gezien. Sinds de aankoop is het al enkele keren 
als bruikleen aangevraagd voor internationale 
tentoonstellingen. Het werk doet het heel goed 
in de zalen van het Gemeentemuseum, het 
heeft op verschillende plaatsen in het  museum 
gestaan en we maken er steeds nieuwe combi-
naties mee. Er wordt enthousiast op gereageerd, 
in het bijzonder door de jongere generaties. 
Vooral bezoekers uit landen waar ze Bourgeois 
beter kennen, Frankrijk, Engeland, Duitsland 
en de Verenigde Staten, zijn verrast haar werk 
hier aan te treffen.’ 

PSYCHOLOGISCH-EMOTIONELE KUNST

‘De aankoop heeft ons ook een andere kant 
opgestuurd waar het verwervingen betreft.  
Het Gemeentemuseum heeft heel lang langs 
de lijnen van Mondriaan verzameld. Als je 
niet uitkijkt word je een museum van formele 
abstracte kunst. Met Bourgeois hebben we 
onze collectie psychologisch-emotionele kunst 
versterkt.’
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PETER HECHT

Hoe over 
steunverlening 
wordt beslist 

Musea die financiële steun 
nodig hebben voor een beoogde 
aankoop kunnen daarvoor 
aankloppen bij de Vereniging 
Rembrandt. Het bestuur van de 
Vereniging beoordeelt de 
aanvragen. Aan de hand van de 
gesteunde aanwinsten uit het 
afgelopen jaar legt bestuurslid 
Peter Hecht uit welke criteria 
daarbij worden gehanteerd.

De cijfers zijn duidelijk: in 2017 werd de Vereniging Rembrandt 33 keer 
om een bijdrage voor een aankoop gevraagd en 24 van die verzoeken 
werden ook gehonoreerd. De grootste bijdrage bedroeg ruim € 1,2 miljoen 
en hielp Museum De Lakenhal Van Doesburgs Contra-compositie VII  
te verwerven. Bij de kleinste ging het om € 5.000 en zij bracht Van 
 Grevenbroecks Portret van Edzard Tjarda van Starkenborgh terug naar 
Leens. Beide aankopen werden met overtuiging gesteund en de  
vreugde over het winnende bod op de veiling was in beide gevallen 
groot. Dat zit hem dus niet in de naam van de kunstenaar, want niemand 
kende Van Grevenbroeck, en het zit hem ook niet in de drukte op de 
plaats van bestemming of de prijs. 

Zwaard van Ommerschans
Vindplaats: Landgoed De Junne, Ommerschans
ca. 1500-1350 v. Chr. Brons, L 68,3 cm
RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN, LEIDEN

Aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij haar Van Rijn Fonds, 
haar Hendrickje Fonds en haar Eleonora 
Jeuken-Tesser Fonds) in 2017



Harde criteria om te beginnen

Maar waarop lette het bestuur van de Vereniging dan, 
toen zij besloot Leiden te steunen om een Van Doesburg 
te kopen, en hoe zat dat met die jongen voor Leens? 
Als wij alle gesteunde aankopen over het afgelopen jaar 
in het licht van die vraag bekijken, blijkt dat die totaal 
verschillende objecten, voor die totaal verschillende 
musea, toch langs dezelfde lat zijn gelegd.    

Belangrijk om te weten is, dat de Vereniging Rembrandt 
uitsluitend reageert op aanvragen die musea doen: zij 
beoordeelt dus de keuze die een museum al heeft ge-
maakt. En bij zo’n aanvraag hoort een formulier, waarop 
het museum dat de aanvraag indient zo goed mogelijk 
antwoordt op een aantal vaste vragen. Die gaan onder 
meer over authenticiteit, conditie, herkomst, veronder-
steld belang en prijs, maar stellen bijvoorbeeld ook aan 
de orde hoe het museum na de eventuele aankoop 
 bekendheid aan zijn nieuwe aanwinst denkt te geven. 
Al die vragen liggen nogal voor de hand, en het spreekt 
vanzelf dat als één of meer van de antwoorden niet vol-
doen, de aanvraag afgewezen wordt. Dat kan bijvoor-
beeld zijn omdat de deskundigen in het bestuur en de 
geraadpleegde adviseurs daarbuiten niet overtuigd werden 
door de toeschrijving van het werk, of omdat zij bij be-
zichtiging vaststelden dat de conditie van het object sterk 
te wensen overliet. Maar ook onduidelijkheid over de 
herkomst kan voor problemen zorgen – waarbij vooral 
met bodemvondsten en met stukken waarvan de ge-
schiedenis in de oorlogsjaren duister is, geen risico 
wordt genomen. 

ZOWEL GROOT ALS KLEIN

Na die eerste, feitelijke toetsing wordt besloten of er 
steun wordt verleend aan – bijvoorbeeld – de wens van 
Museum De Lakenhal of Landgoed Verhildersum in Leens, 
en besproken of de Vereniging in het geval van de Van 
Doesburg niet meer dan het gangbare maximum van de 
helft van de geschatte prijs beschikbaar zou moeten stel-
len, omdat het museum anders nog steeds niet veel kans 
van slagen op de veiling heeft. De inspanning van Leens 
moet trouwens ook niet worden onderschat, want dat 
moest ook op zijn tenen gaan staan om zelf € 7.500 van 
de € 12.500 die de Van Grevenbroeck kostte bijeen te 
brengen. Maar de Vereniging eert zowel groot als klein. 
Daarbij is het goed te bedenken, dat de gevraagde steun 
voor de Van Grevenbroeck in feite uit de contributie van 

een stuk of tachtig leden kon worden gefinancierd. Zo 
nuttig is een lidmaatschap.   

De argumenten om Museum De Lakenhal te steunen 
om een Van Doesburg te verwerven, zodat er een repre-
sentatief werk van deze kunstenaar te zien zou zijn in de 
stad waar hij De Stijl uitgaf, zijn uiteraard anders dan de 
argumenten om de jonge Van Starkenborgh terug naar 
huis te brengen. Toch zijn er drie aspecten, die bij de 
 beoordeling van iedere aanvraag een rol spelen en het 
bestuur evalueert tegenwoordig aan het einde van het jaar 
hoe dat heeft gewerkt. Want bij iedere aankoop wordt 
besproken of het werk in zijn soort goed en begerens-
waardig is, wat het toevoegt aan de verzameling waar-
voor het is bestemd, en wat het betekent in het grotere 
geheel van het Nederlands openbaar kunstbezit, de 
Collectie Nederland. Dat spel, met cijfers van 1 tot 10, 
blijkt heel instructief. 
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Driekranenkan
Joannes Andreas Gerardus 
l’Herminotte
1758-60. Zilver, H 30,8 cm
BONNEFANTENMUSEUM 

MAASTRICHT

Aangekocht met steun van de 
Vereniging Rembrandt (mede 
dankzij haar Themafonds 
Zilver) in 2017
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BLOEI VAN LOCALE COLLECTIES

Denkend aan 2017 waren de gesteunde aankopen voor 
de stedelijke musea allemaal van evident belang voor het 
museum en de stad of regio in kwestie, en hun kwaliteit 
was doorgaans bovengemiddeld: de gezichten op Edam 
van Ouwater zijn heel aantrekkelijk in hun soort en bij 
uitstek op hun plaats in het Edams Museum, de drie-
kranenkan is een fijne toevoeging aan de verzameling 

stedelijk zilver in Maastricht en een zeldzaamheid boven-
dien, de kast van Werkman is uniek in zijn oeuvre en een 
sleutelstuk in de presentatie van Werkmans kunst en 
leven in het Groninger Museum. In rapportcijfers uitge-
drukt gaat het om aankopen die in hun soort heel goed, 
voor de plaats van bestemming uitstekend, maar voor de 
Collectie Nederland van weinig betekenis zijn. Toch meent 
het bestuur dat de bloei van de lokale verzamelingen van 
groot belang is voor de Collectie Nederland in haar ge-
heel.   

Het in 2017 verworven Portret van Felix Auerbach van 
Munch is van een geheel andere orde, want met dat 
schilderij kreeg het Van Gogh Museum een werk in handen 
dat niet alleen laat zien wat Munch met Van Goghs op-
vatting van het portret heeft gedaan, maar het is ook een 
hoogtepunt in het oeuvre van de kunstenaar en pas zijn 
tweede schilderij in een Nederlands museum. Ook de 
aankoop van het zwaard van Ommerschans was zo’n ge-
luksmoment, waarbij de belangrijkste bodemvondst uit 
de bronstijd die ooit op Nederlands grondgebied werd 
gedaan naar Nederland kon worden teruggebracht. Munch 
en het zwaard van Ommerschans, dat zijn de negens op 
het rapport van 2017. Het zijn topstukken van internatio-
naal belang, en als zodanig grote aanwinsten voor de 
Collectie Nederland.

ONTROEREND EN BIJZONDER

Is er dan uitsluitend aanleiding voor gejuich? Volgens mij 
kan eerlijkheid nooit kwaad, en mag duidelijk zijn dat  
de steun voor de aankoop van de Collse watermolen van 
Van Gogh om water in de wijn heeft gevraagd. Niet dan 
na lange aarzeling stelde de Vereniging twee ton voor 
deze aankoop ter beschikking van de € 2,5 miljoen die 
Het Noordbrabants Museum voor de Collse watermolen 
heeft betaald. Langs de lat gelegd: in het oeuvre van Van 
Gogh is dat stuk hooguit curieus, voor Brabant is het 
vooral bijzonder omdat die molen nog bestaat, en voor 
de Collectie Nederland, met haar vele uitmuntende Van 
Goghs, is het geen overtuigende aankoop. Dat vraagt om 
bijzondere zorgvuldigheid. Het lokale enthousiasme is 
van groot belang en verdient ook steun van de Vereniging 
Rembrandt, vooral als een plaatselijke gemeenschap 
 bereid is zo diep in de buidel te tasten als de Brabantse 
om een verloren zoon te eren. Het kunnen reizen in de 
sporen van de jonge Van Gogh en naar die Collse molen 
te kunnen gaan is trouwens ook een leuk idee. En toen 
ik mijn aanhoudende aarzeling bekende aan een totaal 
oningewijde, zei die verbaasd: ‘maar het is toch juist 
 bijzonder en ontroerend om te zien dat de jonge Van Gogh 
er nog helemaal niets van kon! Zelfs de grootsten beginnen 
klein!’ Hij snapte mijn terughoudendheid niet eens.  

En zo werd een 5,5 in een 6 veranderd op de schaal 
van 1 tot 10. Soms zijn daar goede redenen voor. Maar 
wie dat te vaak doet, wordt als leraar ongeloofwaardig. 
En dat is nu precies wat de Vereniging Rembrandt niet 
mag zijn. Zij moet garant kunnen staan voor de kwaliteit 
van wat zij steunt. Vandaar dit enigszins strenge slot aan 
een overigens tevreden stukje van een bestuurslid dat in 
zijn lange loopbaan geen zorgvuldiger bestuur heeft 
meegemaakt dan dits

Peter Hecht is emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis  

aan de Universiteit Utrecht en bestuurslid en fellow van  

de Vereniging Rembrandt

  

Collse watermolen
Vincent van Gogh
1884. Olieverf op doek, 
60,5 x 80 cm
HET NOORDBRABRANTS 

MUSEUM, DEN BOSCH

Aangekocht met steun van 
de Vereniging Rembrandt 
(mede dankzij haar Alida 
Fonds en haar Jheronimus 
Fonds) in 2017
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Wat doet de 
Vereniging 
nog meer?

Bewustwording 
vergroten

De Vereniging brengt het openbaar kunstbezit 
door middel van publicaties en tentoonstellingen 

onder de aandacht. Dat doet zij om zo veel 
mogelijk mensen te laten beseffen dat al die 

schatten er voor ons allemaal zijn, en dat 
betrokken particulieren dat mede mogelijk 

maken.

De tijd dat de Vereniging Rembrandt 
zich alleen bezighield met aankopen 
ligt ver achter ons. Zij zet zich op 
allerlei manieren in om de belangen 
van onze gezamenlijke collecties te 
behartigen. 

Onderzoeks-
beurzen

verstrekken
Kennis is essentieel voor goed collectiebeheer.  

Omdat museaal onderzoek steeds meer onder druk 
komt te staan, verstrekt de Vereniging Rembrandt 
beurzen om jonge, veelbelovende kunsthistorici 
onderzoek te laten doen naar de verzameling.

Met ingang van 2018 draagt de Vereniging via haar 
BankGiro Loterij Restauratiefonds bij aan restauraties 

van kunstwerken die vanwege hun slechte staat 
een plek in het depot hebben gekregen. Doel is 

om ze weer te laten schitteren op zaal. 
Zo kussen we sleeping beauties 

wakker.

Restauraties 
mogelijk maken

Opkomen 
voor het openbaar 

kunstbezit
Nieuwe wetgeving of de dreigende sluiting van 
een museum? De Vereniging is alert op wat er 

gebeurt en springt namens haar 15.500 leden op 
de bres voor de collecties die wij met elkaar 

hebben opgebouwd.



Voor de leden...
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Je kunstliefde doorgeven 
Een lid uit Nijmegen besloot in één keer al haar 
negen kleinkinderen in de leeftijd van 13 tot en met 
20 jaar een lidmaatschap tot hun 35ste  levensjaar te 
geven. Als bedankje kreeg de familie een ontvangst 
in een museum naar keuze aan geboden.

‘Ik ben zelf al heel lang lid van de Vereniging Rembrandt, 
al sinds de jaren tachtig, en wil mijn kleinkinderen graag 
meegeven dat het goed is om ook andere  interesses te 
hebben. Gelukkig was ik in de omstandigheid dat ik hen 
lid kon maken,’  vertelt de geefster over haar motivatie. 
‘Ik zie het lidmaat schap vooral als stimulans: enkele 
van mijn kleinkinderen hebben al gebruik gemaakt van 
hun Rembrandtkaart en die merkten hoe leuk het is 
dat je zomaar een museum kan binnenlopen zonder 
een kaartje te kopen.’

Eenmaal, andermaal
Verloren gewaande kunstwerken die boven water komen, een schilderij dat  
in tweeën werd gesneden, een waardevolle kist die als drankenkast werd 
 gebruikt… Achter aankopen door musea gaan vaak de spannendste verhalen 
schuil. Dankzij de podcast-reeks Eenmaal, andermaal kunt u deze verhalen  
op elk gewenst moment beluisteren.

In samenwerking met de Vereniging 
Rembrandt en BNR Nieuwsradio ver-
zamelde journalist Gerard Oonk een 
aantal van de boeiendste aankoop-
verhalen voor een serie van twaalf 
podcasts.

Vijf daarvan, waaronder het verhaal 
van de aankoop van het zwaard van 
Ommerschans door het Rijksmuseum 
van Oudheden in Leiden, zijn inmid-

dels te beluisteren via de BNR app, de 
website van BNR, via iTunes of Spotify. 
De volgende zeven komen in aan-
komende maanden beschikbaar.

Hoofd redacteur Sjors Fröhlich van 
BNR Nieuwsradio: ‘Ik vind het geweldig 
dat de Vereniging Rembrandt de schat-
kamer met anekdotes voor ons heeft 
geopend. Ik heb ademloos naar de 
verhalen geluisterd.’

Een persoonlijke manier van schenken
Achter elk Fonds op Naam bij de Vereniging Rembrandt zit een ander verhaal. 
Drie onlangs opgerichte fondsen illustreren dat.

Een van deze nieuwe fondsen is het 
Van Beekhof Fonds, met als doelstelling 
het bijdragen aan aankopen van kunst 
uit de 20ste eeuw. De oprichter van dit 
fonds nam dit initiatief ter nagedachte-
nis aan zijn broer. ‘Als boerenzonen zijn 
we niet opgevoed met kunst met een 
grote K’, vertelt hij. ‘Bij het overlijden 
van mijn broer kwamen de wonderlijkste 
zaken tevoorschijn die van zijn kunst-
liefde getuigen, van Bruno Walters 
 repetitie van de Linzer symfonie van 
Mozart tot alle muziek van Django 
Reinhardt, en van ex-librissen van De 
Bazel tot linoleumsnedes van Dick Ket. 
Hij kon luisteren en kijken, dat is wel 
duidelijk.’ 

Waar het Van Beekhof Fonds aan-
kopen op het gebied van 20ste-eeuwse 
kunst ondersteunt, heeft het in mei 

opgerichte R. en A. de Groot Fonds als 
doelstelling bij te dragen aan aankopen 
van impressionistische kunst. 

Er zijn ook fondsen met als doelstel-
ling het steunen van aankopen voor 
musea in een bepaalde stad of provincie. 
Zo willen de initiatiefnemers van het 
onlangs opgerichte Groninger Fonds 
onder andere musea in Groningen  
en Omme landen ondersteunen. Dit 
fonds kan zowel voor aankopen als 
voor onderzoek en restauraties worden 
aangesproken en verwelkomt ook 
schenkingen van derden die deze regio 
een warm hart toedragen.

Zie voor meer informatie  
www.verenigingrembrandt.nl

NIEUWS VAN DE VERENIGING

Gelukwensen van Art Fund
Dat de Vereniging Rembrandt dit jaar haar 135-jarig 
bestaan viert, bleef niet onopgemerkt bij Art Fund, 
haar Engelse zusterorganisatie. Namens Art Fund 
 feliciteert trustee Axel Rüger de jarige Vereniging.

Als trustee van Art Fund en lid van de raad van 
 adviseurs van de Vereniging Rembrandt kent Rüger 
beide organisaties goed. ‘Met 139.000 leden is Art 
Fund weliswaar een stuk groter dan de Vereniging 
Rembrandt, maar de Vereniging is de oudste van de 
twee,’ zegt Rüger. ‘Bij de oprichting van Art Fund in 
1903 is goed gekeken naar de opzet en de aanpak van 
de Vereniging, die toen al twintig jaar actief was. En ook 
nu zijn er warme banden tussen beide organisaties, 
want we kunnen altijd wat van elkaar leren.’



Jonge Rembrandtborrel
De Vereniging Rembrandt groeit, en dat geldt ook 
voor het aantal jonge leden. Leden tussen de 18 en 
de 35 jaar vinden elkaar op speciale evenementen, 
zoals de Jonge Rembrandtborrel die deze zomer in 
het Centraal Museum werd gehouden.

Naar aanleiding van de geslaagde ontvangst in Utrecht 
is een commissie opgericht van jonge leden die met 
elkaar hun leeftijdsgenoten willen enthousiasmeren 
voor al het moois dat de Collectie Nederland te bieden 
heeft. Dat gaan ze onder andere doen door het organise-
ren van bijeenkomsten waar verdieping en plezier hand 
in hand gaan. Communicatie met de doelgroep zal 
vooral via sociale media-kanalen als Instagram gebeuren.
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De Collectie Nederland is niet af

De Collectie Nederland is niet af. Allicht niet, ook al was  
er een minister die even dacht van wel. Maar de kunst is 
niet dood, dus er wordt nog altijd kunst gemaakt die de 
moeite van het bewaren waard is. En er komen stukken op 
de markt, die altijd al begerenswaardig waren, maar niet 
eerder konden worden gekocht. En onze smaak verandert, 
en ons inzicht in het verleden ook. 

Aan de hand van een reeks 
geweldige aankopen wordt 
uitgelegd hoe de Collectie 
Nederland nog altijd wordt 
verrijkt. Met een beeld  
van Adriaen de Vries van  
€ 29 miljoen en een karaf van 
Copier voor € 1.500. Allebei 
top en allebei onderscheidend 
voor de musea waarvoor zij 
werden gekocht. Aankopen 
die werden gedaan met 
 kennis van zaken en  passie.

Dit boekje gaat ook over de 
inspanning die particulier en 
overheid samen leveren om 
te zorgen dat er een openbaar 
kunstbezit is voor iedereen. 

Waardoor Van Gogh al ver-
baasd en ontroerd werd door  
een schilderij in Museum 
Boijmans dat hem een leven 
lang zou inspireren. Waardoor 
een kind het Hollandse land-
schap voor het eerst als mooi 
en grenzeloos beleefde. Kunst 
kan ons leren zien.

Over kunstbeleving en het 
belang van kunst gaat dit 
boekje dus ook. Met Peter 
Hecht als een even nuchtere 
als bewogen gids.

Peter Hecht, De Collectie 
Nederland is niet af, 
Den Haag 2018 (€ 10)
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Peter Hecht

De Collectie Nederland is niet af. Allicht niet, ook al was er een 
minister die even dacht van wel. Maar de kunst is niet dood, dus 
er wordt nog altijd kunst gemaakt die de moeite van het bewaren 
waard is. En er komen stukken op de markt, die altijd al begerens
waardig waren, maar niet eerder konden worden gekocht.  
En onze smaak verandert, en ons inzicht in het verleden ook. 

Aan de hand van een reeks geweldige aankopen wordt uitgelegd 
hoe de Collectie Nederland nog altijd wordt verrijkt. Met een 
beeld van Adriaen de Vries van € 29 miljoen en een karaf van 
Copier voor € 1500. Allebei top en allebei onderscheidend voor 
de musea waarvoor zij werden gekocht. Aankopen die werden 
gedaan met kennis van zaken en passie.

Dit boekje gaat ook over de inspanning die particulier en 
overheid samen leveren om te zorgen dat er een openbaar 
kunstbezit is voor iedereen. Waardoor Van Gogh al verbaasd en 
ontroerd werd door  een schilderij in Museum Boijmans dat hem 
een leven lang zou inspireren. Waardoor een kind het Hollandse 
landschap voor het eerst als mooi en grenzeloos beleefde.  
Kunst kan ons leren zien.   

Over kunstbeleving en het belang van kunst gaat dit boekje dus 
ook. Met Peter Hecht als een even nuchtere als bewogen gids.

Peter Hecht was als hoogleraar kunstgeschiedenis werkzaam bij de 
Universiteit Utrecht en bekleedt sinds 2009 het fellowship van de 
Vereniging Rembrandt. Hij organiseerde ook een aantal spraakmakende 
tentoonstellingen en is sinds vele jaren redacteur van het kunsthistorisch 
tijdschrift Simiolus, Netherlands Quarterly for the History of Art.

ISBN 978-90-828048-1-2
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OVER DEZE UITGAVE 
Dit een speciale uitgave van het Bulletin van 
de Vereniging Rembrandt. Aan dit nummer 
werkten mee: Fusien Bijl de Vroe, Peter 
Hecht, Koen Kleijn, Daan Kok, Hilbert 
Lootsma, Henk van Os, Lisette Pelsers,  
Cas Smithuijsen en Gerdien Wuestman.
Van werken van beeldende kunstenaars 
aangesloten bij een CISAC-organisatie is het 
auteursrecht geregeld met Pictoright te  
Amsterdam. © c/o Pictoright Amsterdam 2018

Redactie: Gerdien Wuestman 
Ontwerp: van Rosmalen & Schenk, Amsterdam
Druk: Drukkerij Badoux, Houten

Afbeelding op p. 6 en op de kaart:
Gezicht in het Kröller-Müller Museum  
met Opposites of white door Roni Horn 
(Foto: Erik van Rosmalen)

Deze tentoonstelling Als kunst je lief is is  
in nauwe samenwerking met het Kröller-
Müller Museum gemaakt op initiatief van 
de Vereniging Rembrandt. Zij zou niet 
 mogelijk zijn  geweest zonder de genereuze 
bruiklenen van 40 musea uit heel Nederland 
en de steun van de Vereniging Rembrandt, 
het Blockbusterfonds, het Mondriaan 
Fonds, de BankGiro Loterij, het Ministerie 
van OCW, het Prins Bernhard Cultuurfonds,  
Hof Hoorneman Bankiers, AON, Crown 
Fine Art, Glassolutions en Park De Hoge 
Veluwe. 
 
Voor concept en samenstelling tekent 
Peter Hecht, voor de vormgeving Maarten 
Spruyt. De grafische vormgeving is van 
Roosje Klap.

Beschermvrouwe  
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses 
Beatrix der Nederlanden

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

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

Dankzij de betrokkenheid en vrijgevigheid 
van haar 15.500 leden en in goede 
samenwerking met de musea vergroot de 
Vereniging de publieke belangstelling  
voor het openbaar kunstbezit en maakt zij 
aankopen mede mogelijk. Als particuliere 
organisatie is de Vereniging Rembrandt 
overkoepelend, onafhankelijk en bevlogen, 
en handelt zij vanuit haar expertise.



De leden van de Vereniging Rembrandt hebben op vertoon van het bewijs van lidmaatschap  
vrije toegang tot de vaste collecties van de onderstaande musea die sinds de oprichting van de 
Vereniging in 1883 zijn gesteund bij de aankoop van kunstwerken. 
Sommige musea zijn tijdelijk gesloten in verband met een renovatie of hebben afwijkende 
openingstijden of voorwaarden. Raadpleeg daarom voorafgaand aan uw bezoek altijd de website 
van de betreffende instelling voor de actuele gegevens.

VRIJE TOEGANG TOT DE VASTE COLLECTIES VAN ONDERSTEUNDE MUSEA 

p AlkmAAr
Stedelijk Museum Alkmaar

p Amerongen
Kasteel Amerongen 

p Amersfoort
Museum Flehite 

p Ammerzoden
Kasteel Ammersoyen 

p AmstelVeen
Cobra Museum

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

p Apeldoorn
Paleis Het Loo 

p AppIngedAm
Museum Stad Appingedam 

p Arnhem 
Gelders Archief
Museum Arnhem 

p Assen
Drents Museum 

p Asten
Klok & Peel Museum Asten

p BArneVeld
Veluws Museum Nairac 

p Berg en dAl
Afrika Museum 

p Bergen op zoom
Het Markiezenhof 

p BeVerwijk
Museum Kennemerland 

p BredA
Stedelijk Museum Breda

p BrIelle
Historisch Museum Den Briel 

p CulemBorg
Elisabeth Weeshuis Museum

p delft
Museum Prinsenhof Delft 

p deVenter
Deventer Verhaal
Speelgoedmuseum 

p dordreCht
Dordrechts Museum 
Huis Van Gijn 

p eIndhoVen
Van Abbemuseum 

p edAm
Edams Museum 

p enkhuIzen
Zuiderzeemuseum 

p ensChede
Rijksmuseum Twenthe 

p frAneker
 Museum Martena 

p gorInChem
Gorcums Museum 

p goudA
Museum Gouda 

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

p gronIngen
Groninger Museum 

p hAArlem
Frans Hals Museum 
Museum Haarlem 
Teylers Museum 

p hAArzuIlens
Kasteel de Haar  

p hArlIngen
Gemeentemuseum 
  Het Hannemahuis 

p hAttem
Voerman Museum 

p’s-heerenBerg 
Kasteel Huis Bergh

p heerenVeen
Museum Belvédère

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

p ’s-hertogenBosCh
Het Noordbrabants 
  Museum

Stedelijk Museum 
  ’s-Hertogenbosch

p heusden A/d mAAs
Het Gouverneurshuis 

p hIlVersum
Museum Hilversum

p hoorn
Westfries Museum 

p kAtwijk
Katwijks Museum 

p lAren
Singer Laren

p leek
Museum Nienoord 

p leens
Landgoed Verhildersum

p leerdAm
Nationaal Glasmuseum 

p leeuwArden
Fries Museum 
Keramiekmuseum 
  Princessehof 

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

p loosdreCht
Kasteel-Museum Sypestyn 

p mAAstrICht
Bonnefantenmuseum 

p mArken
Marker Museum 

p mIddelBurg
Zeeuws Museum 

p nAArden
Nederlands 
  Vestingmuseum 

p nijmegen
Museum Het Valkhof 

p otterlo
Kröller-Müller Museum
Nederlands Tegelmuseum 

p oud-zuIlen
Slot Zuylen 

p purmerend
Purmerends Museum 

p rIdderkerk
Huys ten Donck (alleen de 
  tuinen) 

p roermond 
Cuypershuis

p rotterdAm
 Het Nieuwe Instituut
Kunsthal Rotterdam 
Maritiem Museum 
  Rotterdam 
Museum Boijmans Van 
  Beuningen 
Museum Rotterdam
Wereldmuseum Rotterdam 
(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 Rijswijk

p sChIedAm
Stedelijk Museum

p sChoonhoVen
Nederlands Zilvermuseum 

p sluIs
Museum Het Belfort

p sneek
Fries Scheepvaart Museum 

p soest
Nationaal Militair Museum

p tIel
Flipje en Streekmuseum Tiel 

p tIlBurg
TextielMuseum 

p uden
Museum voor Religieuze 
  Kunst 

p uIthuIzen
Menkemaborg

p utreCht
Centraal Museum  
Museum Catharijneconvent 
Museum Speelklok 

p VAAssen
Kasteel Cannenburch 

p VlIssIngen
Zeeuws maritiem muZEEum 

p VoorBurg
Museum Swaensteyn 

p VoorsChoten
Kasteel Duivenvoorde 

p weesp
Museum Weesp

p woerden
Stadsmuseum Woerden

p zAAndAm
Zaans Museum

Museum van het 
  Nederlandse Uurwerk 

p zAltBommel
Stadskasteel Zaltbommel 

p zIerIkzee
Stadhuismuseum 

p zutphen
 Museum Henriëtte Polak
Stedelijk Museum 

p zwolle
Museum de Fundatie
Stedelijk Museum 

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

p Alphen AAn den rijn
Archeon  

p AmsterdAm
Huis Marseille 
  (50% korting op entree)  

p AmstelVeen
Museum Jan van der Togt 

p Bergen
Museum Kranenburgh  

p ’s-grAVenhAge 
Museum de Gevangenpoort

p kAmpen
Stedelijk Museum Kampen 

p rotterdAm
Chabot Museum 
Nederlands Fotomuseum 

p tIlBurg
Museum de Pont 

p Venlo
Museum Bommel van Dam

Floris Arntzenius, Strand bij Scheveningen (ca. 1900).  
Aanwinst voor Museum Gouda.



Als kunst je lief is, de jubileumtentoonstelling ter gelegenheid van het 135-jarig 
bestaan van de Vereniging Rembrandt, is het resultaat van een nauwe 
samenwerking tussen de Vereniging en het Kröller-Müller Museum. Aan de  
hand van 80 aankopen uit 40 musea geeft deze tentoonstelling een beeld van 
hoe onze openbare collecties de afgelopen tien jaar mede met steun van de 
leden van de Vereniging Rembrandt zijn verrijkt.

Dank aan alle musea die de tentoonstelling 
mogelijk hebben gemaakt door één of meer van 
hun publiekslievelingen uit te lenen: 

Stedelijk Museum Alkmaar; Rijksmuseum, Amsterdam; Van Gogh Museum, 
Amsterdam; Joods Historisch Museum, Amsterdam; Allard Pierson Museum, 
Amsterdam; Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam; Stedelijk Museum 
Amsterdam; Drents Museum, Assen; Museum Klok & Peel, Asten; Veluws 
Museum Nairac, Barneveld; Afrika Museum, Berg en Dal; Museum Prinsenhof 
Delft; Gemeentemuseum Den Haag; Mauritshuis, Den Haag; Dordrechts 
Museum; Rijksmuseum Twenthe, Enschede; Groninger Museum; Teylers 
Museum, Haarlem; Kasteel de Haar, Haarzuilens; Hannemahuis, Harlingen; 
Museum Belvédère, Heerenveen-Oranjewoud; Nationaal Glasmuseum, Leerdam; 
Fries Museum, Leeuwarden; Museum De Lakenhal, Leiden; Rijksmuseum van 
Oudheden, Leiden; Museum Volkenkunde, Leiden; Universitaire Bibliotheken 
Leiden; Bonnefantenmuseum, Maastricht; Zeeuws Museum, Middelburg; 
Kröller-Müller Museum, Otterlo; Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam; 
Museum Rotterdam; Nederlands Zilvermuseum, Schoonhoven; Centraal Museum, 
Utrecht; Museum Speelklok, Utrecht; Museum Catharijneconvent, Utrecht; 
Kasteel Duivenvoorde, Voorschoten; Zaans Museum, Zaandam; Museum de 
Fundatie, Zwolle.

Dank
ALS KUNST JE LIEF IS


