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Illusie 
in albast





Blijdschap over 
Beckmann

 

Het is altijd een spannend moment als een nieuwe  

aanwinst op zaal wordt geïnstalleerd. Op maandag  

14 februari verwelkomde Kunstmuseum Den Haag  

Baders met groene kleedcabine en schippers met  

rode broek van Max Beckmann (zie pp. 44-47). Blijf  

op de hoogte van nieuwe aanwinsten die dankzij uw 

steun  mogelijk zijn gemaakt en schrijf u in voor onze 

 nieuwsbrieven via www.verenigingrembrandt.nl.
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FUSIEN BIJL DE VROE

Fusien zal aanwezig zijn op de voorjaars- 
ontvangst in Museum Arnhem op 26 maart  
en op de Algemene Ledenvergadering van de 
Vereniging Rembrandt op 25 juni. Daar kunt  
u persoonlijk afscheid van haar nemen.

Dit is een bijzonder moment voor mij, want dit wordt mijn 
laatste voorwoord, zeg maar mijn nawoord. Driehonderd 
woorden waarin ik mijn dank wil uitspreken aan de leden van
het bestuur, de raad van adviseurs, de klachtencommissie, 
de onderzoekscommissie, de restauratiecommissies, de raad
van toezicht van het Nationaal Fonds Kunstbezit, de medewer
kers van het bureau, maar bovenal aan al die 16.000 leden 
van de Vereniging Rembrandt.

Dank voor alles wat dankzij jullie mogelijk is gemaakt in de 21 jaar
dat ik aan de Vereniging verbonden ben geweest. Het is een  
voorrecht geweest aan de Vereniging te mogen bouwen, met al 
die mensen die zich inzetten om de maatschappij mooier te maken.
Zonder leden geen Vereniging, zonder de Vereniging niet zoveel 
prachtige momenten, niet zoveel rijkdom om met iedereen te  
kunnen delen, waardoor die rijkdom pas echt betekenis krijgt.

Elke aanwinst die met hulp van de Vereniging aan de Collectie
Nederland werd toegevoegd vertelt een verhaal, over de tijd
waarin het gemaakt werd, over de kunstenaar, over de verzame-
laars die het werk in hun bezit hebben gehad, over wat toen – en
in deze tijd – van belang werd gevonden om te bewaren. En elke
aanwinst getuigt van de kennis en de passie van de conservator
of de museumdirecteur die het werk zag, volgde en zich inspande
om het ook daadwerkelijk te kunnen verwerven.

Wat mijn mooiste aankoop is? Ik kan niet kiezen. Wel weet ik 
dat ik veel geleerd heb. Ik heb aanvragen zien langskomen voor 
werken waarvan ik de tijd of de kunstenaar niet kende, maar van 
alle aanwinsten ben ik gaan houden. Klein en groot, van voor de 
jaartelling tot nu, verzameld door heel Nederland.

Ook dit laatste Bulletin dat ik als directeur meemaak, staat 
weer vol met aankopen die gelukt zijn, die maken dat je opnieuw 
naar een museum gaat om voor jou wellicht nieuwe kunst te gaan 
zien, ingebed in al het moois dat er al was. Aan mijn periode bij  
de Vereniging komt een eind, aan verzamelen voor de toekomst 
gelukkig nooit. En daar gaat het om! 

Fusien Bijl de Vroe is directeur van de Vereniging Rembrandt



Nederland is rijk aan kunst
schatten, maar die zijn lang niet 
allemaal  eigendom van musea en 
kunnen daarom in veel gevallen 
zonder  ingewik kelde procedures 
worden verkocht. Hoe voorkomt 
de Staat dat belangwekkend 
cultureel  erfgoed uit het land 
verdwijnt? En welke kunstwerken 
en cultuurgoederen zijn zo 
 belangrijk dat we ze echt niet 
kunnen missen? In de afgelopen 
anderhalf jaar boog de Commissie 
Collectie Nederland zich in op
dracht van de voormalig minister 
van OCW Ingrid van Engelshoven 
over deze en andere vragen. 
Vorige maand bracht zij  advies 
uit in het rapport Onver vang
baar & Onmisbaar. Naar een 
 dynamisch beschermingsmodel 
voor de Collectie Nederland. Een 
gesprek met voor zitter Sybrand 
Buma.

Zoeken 
naar een 
balans



De Commissie Collectie Nederland 
bestaat naast Buma, jurist en burge-
meester van Leeuwarden, uit acht 
deskundigen uit de culturele wereld. 
Twee van hen zijn tevens betrokken 
bij de Vereniging Rembrandt: Meta 
Knol (bestuur) en Buma zelf (raad 
van adviseurs). Sinds september 2020 
is gewerkt aan een overkoepelende 
visie op de Collectie Nederland, 
waarbij gesprekken werden gevoerd 
met een groot aantal deskundigen 
en belanghebbenden. 

‘Een uitdagende opdracht’, noemt 
Buma de taak waarvoor de commissie 
zich zag gesteld. ‘Het gaat om een 
complexe wereld met grote, vaak 
 tegenstrijdige belangen. Dat zag je in 
2019 bij de veiling van die tekening 
van Rubens (zie kader). De discussie 
die toen ontstond veroorzaakte ophef, 
niet alleen in de media, maar ook in 
de kunsthandel en bij particulieren. 
Je gaat al heel snel ingrijpen in de 
rechten van eigenaren als je zegt  
dat ze iets niet mogen verkopen. En 
wij hebben natuurlijk geen stalinisti-
sche overheid die gaat onteigenen. 
Tege lij ker  tijd is er een gat te dichten 
om ongewenste verkopingen naar 
het buitenland tegen te houden. Het 
was een zoektocht naar een balans 
tussen die verschillende belangen.’

REGISTER BESCHERMD ERFGOED 

‘Wat de beschermingssystematiek 
betreft zijn we een buitenbeentje. 
Nederland is een van de weinige 
landen die met alleen een register 
werken,’ zegt Buma, verwijzend naar 
de lijst van cultuurgoederen en ver-
zamelingen, veelal in particulier bezit, 
die niet zomaar naar het buitenland 
mogen (de lijst is in 1985 opgesteld 
in het kader van de Wet tot behoud 
van cultuurbezit, de voorloper van 

de Erfgoedwet van 2016). Op die lijst, 
die sinds 1985 nauwelijks meer is aan-
gepast, zijn de meest uiteenlopende 
voorwerpen opgenomen: opvallend 
veel erfgoed in kerken, maar ook een 
zilveren luiermand, een aantal draai-
orgels en twee werken van de Vlaamse 
kunstenaar Georges Vantongerloo. 
Buma: ‘Het is interessant om te zien 
hoe snel ideeën veranderen over wat 
de kern van de Collectie Nederland is. 
Er staan nu 161 werken en verzamelin-
gen in dit register. Vooral veel kerke-
lijke kunst, terwijl er op dit moment 
juist veel aandacht is voor kunst van 
vrouwen, en voor onderwerpen als 
kolonialisme. Ook onze smaak ver-
andert. Voor kunst uit de Romantiek 
was lange tijd bijvoorbeeld weinig 
interesse, en nu neemt die belang-
stelling weer toe. Ons is gevraagd het 
register te herzien, maar we kwamen 
al snel tot het oordeel dat deze lijst 
niet logischerwijs is aan te vullen. 
Een lijst is statisch.’

Los van het feit dat een register 
per definitie een momentopname  
is, kan een dergelijke lijst ook nooit 

compleet zijn. Er is namelijk geen goed 
overzicht van alle kunstwerken en 
ander erfgoed in het bezit van uiteen-
lopende organisaties en instellingen 
als gemeenten, provincies, water-
schappen, universiteiten, ker ken, 
bedrijven, stichtingen en particulieren. 
Deze collecties zijn immers lang niet 
altijd goed ontsloten, en met name 
particuliere verzamelaars zijn er uit 
veiligheidsoverwegingen ook niet 
 altijd happig op om te vertellen wat 
ze hebben.

Naast het register beschermd erf-
goed heeft de minister van OCW de 
bevoegdheid om cultuurgoederen en 
verzamelingen die onvervangbaar 
en onmisbaar worden geacht in een 
spoedprocedure aan te wijzen als 
‘beschermd’, maar daarmee is het 
systeem nog steeds niet waterdicht. 
De minister kan immers alleen in actie 
komen als wordt opgemerkt dat een 
belangrijk kunstwerk het land dreigt 
te verlaten, bijvoorbeeld omdat het 
in Nederland wordt geveild. Dat heeft 
als gevolg dat het werk onder de 
huidige wetgeving alsnog via een 
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Het gaat om een complexe 
wereld met grote, vaak 
 tegenstrijdige belangen

Voorgeschiedenis

De veiling van een belangrijke voorstudie van Rubens uit het bezit van de 
koninklijke familie in januari 2019 deed een boel stof opwaaien. Velen vroegen 
zich af of de wetgeving wel volstaat om belangrijk erfgoed in particulier 
bezit voor Nederland te kunnen behouden. Om deze vraag te beantwoorden 
werd op initiatief van de minister van OCW een onafhankelijke commissie 
ingesteld door de Raad voor Cultuur. Op 30 september 2019 presenteerde 
deze Commissie Pechtold, waarin ook Fusien Bijl de Vroe zitting had, haar 
onderzoeksrapport. De belangrijkste aanbeveling hierin was de benoeming 
van een onafhankelijke, vaste deskundigencommissie die het cultuurgoed 
in Nederland verder in kaart brengt en een visie ontwikkelt op een effec-
tievere bescherming van het geheel van wat in Nederland verzameld is, in 
openbare én in particuliere collecties. Hierop stelde de Raad van Cultuur 
in september 2020 de Commissie Collectie Nederland in.



veiling in een ander land binnen 
Europa kan worden verkocht en van 
daaruit eventueel naar buiten Europa 
kan ‘verdwijnen’. Een ander bezwaar 
tegen deze zogenaamde aanwijzings-
regeling is dat zij onrust veroorzaakt 
onder eigenaars van cultuurgoederen 
die niet weten – en vaak ook niet kún-
nen weten – dat zij een werk hebben 
dat mogelijk in deze categorie valt.

NATIONAAL UIT VOERVERGUNNINGEN

SYSTEEM

De Commissie Collectie Nederland 
adviseert daarom om af te stappen 
van het lijstsysteem en de praktijk 
van (spoed)aanwijzing. In plaats 
daarvan zou er een nationaal uitvoer-
vergunningensysteem voor binnen de 
Europese Unie (EU) moeten komen, 
gemodelleerd naar het reeds be-
staande vergunningensysteem voor 
uitvoer naar buiten de EU. Hierbij 
wordt aan de hand van leeftijds- en 
waardedrempels bepaald of er een 
exportvergunning moet worden 
aangevraagd op het moment dat 
een particulier of organisatie een 
kunstwerk of ander cultuurgoed wil 
uitvoeren. 

In aanvulling op het bestaande 
Europese vergunningensysteem stelt 
de commissie enkele nieuwe elemen-
ten voor. Eén daarvan is het zoge-
naamde ‘paspoort’, een vergunning 
voor permanente uitvoer met een 
geldigheid van tien jaar, om de kunst-
handel niet onnodig te frustreren. 
Met dit paspoort kan een eigenaar 
van een kunstwerk ongehinderd 
 binnen de EU reizen, bijvoorbeeld 
voor deelname aan kunstbeurzen. 
Ook nieuw ten opzichte van het EU-
vergunningensysteem is het voorstel 
om hedendaagse kunst van tussen 
de twintig en vijftig jaar oud met een 

waarde van boven de 750.000 euro 
onder de vergunningsplicht te laten 
vallen. Voor cultuurgoederen van 
geringe financiële waarden uit  
regionale en migrantengemeen-
schappen zou daarnaast aankoop 
gestimuleerd moeten worden vanuit 
het Museaal Aankoopfonds.

Het is geen verbod tot verkoop, 
zegt Buma nadrukkelijk. De eigenaar 
van een kunstwerk die geen uitvoer-
vergunning krijgt, mag het werk aan 
een museum of een particulier binnen 
Nederland verkopen. Als dat niet lukt, 
krijgt de Staat de gelegenheid het 
werk zelf te kopen, waarbij een markt-
conforme prijs zal worden betaald. 
Die marktwaarde wordt bepaald 
door twee onafhankelijke taxateurs, 
van wie er één wordt aangewezen 
door de eigenaar en één door de 
Staat. Mocht een eigenaar besluiten 
af te zien van verkoop aan het buiten-
land, dan kan deze een aanvraag 
doen voor een Bijdrage Beschermd 
Erfgoed als tegemoetkoming in de 
kosten voor onder andere conserve-
ring en restauratie van dat werk. Het 
kan ook zijn dat de Staat het object 

uiteindelijk niet wil kopen. In dat 
geval mag het werk alsnog op de in-
ternationale markt gebracht worden. 

SAMENSPEL

Buma heeft er begrip voor dat elke 
beperking bij verkoop tot ongenoegen 
kan leiden bij eigenaren van cultuur-
goederen. ‘Het gaat hierbij vooral om 
het gevoel dat het eigendom dat met 
zoveel moeite bij elkaar is gekregen 
of gehouden niet helemaal van jou 
is, en dat de Staat bepaalt. Dat be-
grijp ik, dat is een reëel punt.’ Hij deelt 
echter niet de vrees dat een strengere 
wetgeving tot een uitvlucht van cul-
tuurgoederen leidt, zoals enkele jaren 
geleden gebeurde in Duitsland, kort 
voordat de wetgeving daar werd 
aangepast. ‘Dat is toen inderdaad 
gebeurd, maar wel in veel geringere 
mate dan werd vermoed. We hebben 
daarover gesproken met betrokkenen 
in Duitsland. Omdat er ruis was 
 ontstaan over nieuwe wetgeving die 
het eigendomsrecht van de eigenaren 
te veel zou inperken, zijn er verplaat-
singen geweest. Dat is een risico. 
Daarom hebben we al vroeg ge-
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De bijzondere 
14de-eeuwse 
kroonluchter in de 
Sint-Walburgiskerk 
in Zutphen staat 
niet in het register 
beschermd erfgoed, 
maar veroverde in 
2019 wél een plaats 
in de nationale 
canon van de  
belangrijkste Neder -
landse en Vlaamse 
kunstwerken van 
voor 1750.



sproken met verzamelaars en in het 
 systeem goed rekening gehouden 
met de belangen van particulieren. 
Op basis daarvan hebben we er 
 vertrouwen in dat er geen kunst zal 
worden verplaatst.’ 

‘Wat ik heel belangrijk vind om te 
benadrukken, is dat de kunsthandel 
en verzamelaars zien dat dit systeem 
ons verder helpt. Het is een samenspel 
en we hebben een gedeeld belang. 
We moeten verzamelaars waarderen. 
Het overgrote deel van de eigenaars 
en handelaars zijn echte kunstlief-
hebbers, geen geldwolven. Juist door 
handel heb je kunst, op de TEFAF komt 
er kunst binnen en gaat er kunst uit. 
Die dynamiek is goed.’

FINANCIEEL SYSTEEM

‘We hebben nagedacht over een 
transparante regelgeving én over 
een financieel systeem. Want als je 
geen geld hebt, is de wet een papie-
ren tijger. In Nederland hebben we 
het Museaal Aankoopfonds, maar 
dat wordt niet op regelmatige basis 
aangevuld en het kan ook voor ande re 
doeleinden worden aangesproken, 

zoals in 2020 gebeurde voor subsidie 
aan het Scapino Ballet en Eurosonic 
Noorderslag.’

De commissie pleit dan ook voor 
een wettelijke verankering van de 
budgetten voor het Museaal Aan koo p-
fonds, waarbij het fonds eenmalig 
zou moeten worden bijgevuld tot 
€ 50 miljoen en jaarlijks met € 25 
miljoen wordt aangevuld. ‘Het budget 
moet op niveau zijn, maar omdat we 
ervoor pleiten hoge waardedrempels 
te hanteren is onze verwachting dat 
het niet heel vaak zal voorkomen dat 
de Staat een cultuurgoed moet kopen 
om het in Nederland te houden. Wat 
dat betreft is de situatie in Nederland 
heel anders dan in Groot-Brittannië, 
waar veel belangrijke oude kunst nog 
in particulier bezit is,’ zegt Buma. 
‘Het lastige van kunst is dat verko-
pingen zich onregelmatig aandienen. 
Soms gebeurt er jaren niets, maar 
het kan ook zijn dat er ineens een 
paar keer achter elkaar belangrijke 
kunst ter verkoop wordt aangeboden. 

Als we niet willen dat een kunstwerk 
het land verlaat, moeten we bereid 
zijn daar een marktconforme prijs 
voor te betalen, of volwassen zijn en 
zeggen: als we het er niet voor over-
hebben, dan gaat het weg. Dat is een 
keuze.’

De aanbevelingen in het rapport 
Onvervangbaar & Onmisbaar gaan 
overigens niet alleen over het tegen-
gaan van verkopen naar het buiten-
land, maar ook over het bevorderen 
van schenken aan openbare collec-
ties. ‘Wij adviseren de fiscale regelin-
gen die het aantrekkelijk maken om 
cultuurgoederen te schenken uit te 
breiden, zoals de mogelijkheid een 
cultuurgoed bij leven te schenken 
tegen dezelfde voorwaarden die  
bij de successieregeling gelden.  
De belastingregels moeten veel meer 
gericht zijn op het behoud van erf-
goed.’ 

Gerdien Wuestman is redacteur van het 

Bulletin van de Vereniging Rembrandt
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Als je geen geld 
hebt, is de wet een 
papieren tijger

Reactie Vereniging Rembrandt

Directeur Fusien Bijl de Vroe: ‘We zijn blij met de aanbevelingen van de 
Commissie Collectie Nederland, zeker omdat zij kunnen bijdragen aan een 
goede verstandhouding en samenwerking tussen particulieren en musea.  
We hopen dan ook van harte dat de minister de aanbevelingen overneemt. 
Een verankering van het Museaal Aankoopfonds is essentieel om incidenteel 
een grote aankoop te kunnen realiseren, zoals de twee monumentale wand-
tapijten naar ontwerp van Willem van de Velde voor het Scheepvaartmuseum, 
en om belangrijke kunstwerken voor Nederland te behouden. Een voor-
beeld hiervan is de Rintel-chanoekia, die in 2016 na meer dan 250 jaar uit 
Nederland dreigde te verdwijnen. Ook het verruimen van fiscale maatregelen 
om te schenken aan het gezamenlijk kunstbezit juichen wij als Vereniging 
Rembrandt natuurlijk toe. Het voorgestelde paspoort voor tien jaar zou 
zowel voor kunsthandelaren als voor particulieren kunnen gelden om hun 
bewegingsvrijheid niet onnodig te beperken. Het is immers vooral dankzij de 
betrokkenheid van particuliere kunstliefhebbers dat we zo’n rijk openbaar 
kunstbezit met elkaar delen.’
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Het museum verdubbelt in opper-
vlakte door een nieuwe museum-
vleugel van Benthem Crouwel 
Architects. De bestaande zalen zijn 
opgeknapt. Nieuw is ook het grote 
centrale depot in het gebouw, zodat 
het museum geen gebruik meer 
hoeft te maken van kleinere depots 
op verschillende locaties. De karak-
teristieke koepel van het gebouw 
wordt het kloppend hart van het 
museum. Daar begint het bezoek; 
publiek loopt de vertrouwde en de 
nieuwe museumzalen in, of stapt 
naar buiten om de heringerichte 
beeldentuin te bezoeken.

Collectiepresentaties
Museum Arnhem opent met twee 
thematische tentoonstellingen. 
Uitgangspunt van beide exposities  

is om daarin zoveel mogelijk werken 
uit de eigen collectie te tonen. De 
presentatie Van Links Naar Rechts 
gaat dieper in op het verzamelen van 
het neo-realisme door het museum 
sinds 1935. In dat jaar deed het  
museum aankopen van de lokaal 
werkende kunstenaars Johan 
Mekkink, Dick Ket en de graficus 
M.C. Escher. Sindsdien is het realisme 
een leid raad gebleven bij het collec-
tioneren van Museum Arnhem, ook 
na de oorlog, toen andere musea 
zich wat moderne kunst betrof over-
wegend gingen richten op abstracte 
kunst en expressionisme. Anno 2022 
kan het museum een overzicht geven 
van ruim een eeuw realisme in 
Nederland, van Jan Mankes tot en 
met Iris Kensmil, dankzij het feit dat 
het al bijna even lang de ontwikke-

Dit voorjaar heropent  
Museum Arnhem zijn deuren  
na een jarenlange verbouwing  
en uitbreiding. De sluiting  
was aanleiding om de gehele 
collectie opnieuw door te  
lopen, te catalo giseren en 
digitaal te ontsluiten. Daarbij 
kreeg het museum hulp van  
de Vereniging Rembrandt,  
die drie onderzoeksbeurzen 
verstrekte waarmee jonge 
onderzoekers zich konden 
richten op een specifiek deel  
van de verzameling.

Drie keer  
onderzoek 
voor  
Museum 
Arnhem

JELLE BOUWHUIS



lingen binnen deze brede stroming 
nauwgezet volgt. Van Links Naar 
Rechts telt ongeveer honderd werken. 
Vele daarvan, waaronder fraaie 
schilderijen van Dick Ket en Wim 
Schuhmacher, zijn in de loop van de 
jaren verworven met steun van de 
Vereniging Rembrandt.  

Tenminste Houdbaar Tot is een  
thematische uitsnede van de eigen 
collectie, aangevuld met bruiklenen 
en nieuwe werken, waarin de relatie 
van mensen tot de natuurlijke omge-
ving centraal staat. Dat maakt een 
zeer brede selectie mogelijk van 
circa 250 objecten vanaf de 17de 
eeuw tot heden, die via verschillende 
subthema’s bij elkaar zijn gebracht. 
Denk aan ‘dode natuur’, de gekolo-
niseerde en gecultiveerde natuur, en 
de natuur als romantische verbeel-
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Een nieuwe 
collectiepresentatie 
(2017)

Met een beurs vanuit het Fonds voor 
Onderzoek naar Moderne en Hedendaagse 
kunst onderzocht en beschreef Marie Stel 
meer dan tweeduizend objecten ten behoeve 
van de database en de collectiepresentaties 
bij de heropening van het museum. Het leg-
gen van verbanden met ontwikkelingen in  
de samenleving en andere werken uit de  
collectie was een essentieel onderdeel van 
haar werk.

Marie: ‘De betekenis van bepaalde geschie-
denissen voor het heden wordt pas duidelijk 
als je de brede historische context begrijpt. 
Veel ogenschijnlijk hedendaagse thema’s 
wortelen in het verleden. Kunst speelt een 
belangrijke rol in het zichtbaar maken hier-
van. Zo toont Otobong Nkanga door haar 
werk hoe de uitputting van de aarde en de 
ongelijke verdeling van macht tussen mens 
en natuur, en man en vrouw, een gelaagde 
historische context heeft. Het landschap is 
voor haar een klankbord voor denkbeelden, 
verhalen en persoonlijke herinneringen. Deze 
problematiek plaatst zij in een historische 
context én verbindt zij aan toekomstige 
vraagstukken. Het vertellen van dit soort 
verhalen is een heel belangrijke taak van 
een museum. Niet alles spreekt vanzelf en 
ook niet voor elk publiek.’ 

Na haar onderzoek bij Museum Arnhem 
is Marie aan de slag gegaan als conservator 
hedendaagse kunst bij Museum Het Valkhof 
in Nijmegen. 
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De opbouw van de  
presentatie Van Links Naar 
Rechts, februari 2022.



de Nederlandse staat op het gebied. 
Ook daarvan deed hij verslag in  
tekeningen. Zo portretteerde hij  
‘opstandeling’ Christina Martha, 
een nu geëerde Moluks-Indonesische 
vrijheidsstrijdster. Zij werd door Ver 
Huell gevangengenomen en mee- 
gevoerd op diens schip, waar zij op  
2 januari 1818 om het leven kwam. 
De portretten die hij van haar maakte 
vormen nog steeds de inspiratiebron 
voor monumenten en vrijheidsportret-
ten van haar. Het werk van Maurits 
Ver Huell is via een legaat van zijn 
zoon Alexander Ver Huell toegekend 
aan de gemeente Arnhem. Dit legaat 
vormt de basis van het in 1920 op 
zijn huidige locatie geopende 
Museum Arnhem. 

De conservatoren van het museum 
maakten op hernieuwde wijze kennis 

ding. Het is een kritisch concept:  
de expositie bevraagt de manier 
waarop kunst, en in extenso het  
museum, een distantie tussen  
mensen en de natuur in stand houdt. 
Kunst kan echter ook een bijdrage 
leveren aan bewustwording van 
deze problematiek, en mogelijk ook 
aan een evenwichtiger relatie tussen 
mensen en de natuur. Tenminste 
Houdbaar Tot besteedt daar uiter-
aard aandacht aan. Een centraal 
werk in de tentoonstelling is In 
Pursuit of Bling van Otobong Nkanga. 
Dit multimediale werk is in feite een 
raamvertelling over de uitputting 
van de aarde door de winning van 
grondstoffen door rijke westerse 
landen in Afrika, en dat doorgaans 
niet in het belang van de bevolking 
aldaar. 

Legaat Ver Huell
Zowel Van Links Naar Rechts als 
Tenminste Houdbaar Tot laat op een 
onconventionele, niet per se kunst-
historische wijze de volle breedte 
zien van de collectie. In Tenminste 
Houdbaar Tot wordt aandacht  
besteed aan een bijzondere groep 
werken die zelden in zijn omvang is 
getoond. Het gaat om de honderden 
tekeningen en aquarellen gemaakt 
door Q.M.R. (Maurits) Ver Huell 
(1787-1860), officier en kunstenaar, 
tijdens een lange expeditie naar de 
Indonesische archipel van 1816 tot 
1819. Ver Huell bracht de plaatselijke 
natuur en de landschappen van de 
vele eilanden in kaart. Zijn prioriteit 
lag echter bij het koloniseringsproces, 
het neerslaan van lokale opstanden 
en het verstevigen van de greep van 
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In Pursuit of Bling
Otobong Nkanga
2014. Diverse materialen, 
twee beeldschermen en 
twee videofilms,  
445 x 470 cm (oppervlak)
MUSEUM ARNHEM/STEDELIJK 

MUSEUM AMSTERDAM

Aangekocht in 2016 met 
steun van de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij 
haar Titus Fonds) en het 
Mondriaan Fonds via het 
legaat Pierre Janssen. 



met het werk van Maurits Ver  
Huell dankzij het onderzoek van 
Jochem van Eijsden. Jochem heeft 
zich als bursaal van de Vereniging 
Rembrandt een jaar lang kunnen 
richten op de collectie Oude Kunst 
van het museum, die tot dan toe 
nauwelijks was ontsloten. Inmiddels 
zijn ruim honderd objecten van de 
collectie van de 16de tot en met de 
19de eeuw, waaronder uiteraard een 
aantal werken op papier van Maurits 
Ver Huell, door hem beschreven en 
via de museumwebsite toegankelijk 
voor een breder publiek. Ook veel 
andere werken zijn door Jochems 
onderzoek met nieuwe ogen bekeken 
en kregen vervolgens een plaats in 
Tenminste Houdbaar Tot, zoals een 
aantal landschapsschilderijen uit  
de Romantiek.   
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Het gele huis
Carel Willink
1934. Olieverf op doek,  
100 x 75 cm
MUSEUM ARNHEM

Aangekocht in 1985 met 
steun van de Vereniging 
Rembrandt en Stichting  
tot Bevordering van  
de Belangen van de  
Gemeentemusea Arnhem.

Beeldende kunst tot 
1900 (2019)

Jochem van Eijsden voerde met een beurs 
vanuit het Ekkart Fonds een onderzoek uit 
met als doel honderd werken van de collectie 
Oude Kunst te ontsluiten voor het publiek. 
Jochem richtte zich vooral op schilderkunst, 
werk op papier en sculptuur.

Jochem: ‘Ik begon in januari 2020 
voortvarend, maar vanaf maart werd mijn 
onderzoek behoorlijk bemoeilijkt door de 
COVID-19-pandemie. Ruim een halfjaar 
kon ik geen archieven of bibliotheken  
bezoeken. Maar er was ook een positieve 
keerzijde. Ik kreeg de kans om mijn onder-
zoek via verschillende korte video’s uiteen 
te zetten. Deze filmpjes werden op de  
museumwebsite geplaatst en via sociale 
media breed verspreid. Dankzij de pandemie 
kregen ze veel aandacht. Mijn video over 
het koloniale werk van Maurits Ver Huell 
kwam in een tentoonstelling in Erfgoed-
centrum Rozet. Dit alles had ik van tevoren 
echt niet verwacht!’

Via de website van het museum zijn nu 
dankzij Jochems bijdrage ruim honderd 
werken van bijna zeventig kunstenaars uit 
de collectie Oude Kunst te raadplegen.  
Het oudste is de Meester van de Darsow-
Madonna uit ca. 1407, het meest recente 
een sculptuur van Sara de Swart uit de 
jaren 1920. Jochem werkt nu onder andere 
voor Erfgoed Gelderland.
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kunstenaars als Harmen Meurs, 
Johan van Hell, Chris Lebeau en  
Ger Gerrits, maar vooral ook om een 
aantal vrouwelijke schilders, onder 
wie Berthe Edersheim en Anneke van 
der Feer, naast Nola Hatterman, 
voor wie de aandacht al wat langer 
groeiende is. Dankzij het onderzoek 
van Evelien naar onder andere deze 
groep onbekende kunstenaars kun-
nen we de presentatie van hun werk 
aanmerkelijk verdiepen. Hiervan 
profiteert zowel Van Links Naar 
Rechts als de online te raadplegen 
database van de collectie. 

Het onderzoek van Marie Stel naar 
de hedendaagse kunst ten slotte, 
uitgevoerd in 2019, draagt bij aan de 
ontsluiting van de vele werken die te 
zien zijn in Van Links Naar Rechts én 
Tenminste Houdbaar Tot. 

Jelle Bouwhuis is conservator moderne 

kunst bij Museum Arnhem

Nederlandse neo-realisten
en hun internationale  
netwerk (2020)

Het doel van het onderzoek van Evelien 
Scheltinga, waarvoor Museum Arnhem een 
beurs kreeg vanuit het Fonds voor Onderzoek 
naar Moderne en Hedendaagse kunst, is om 
minimaal honderd werken uit de collectie 
Moderne Kunst beter te ontsluiten. Daarbij 
richt ze zich meer specifiek op kunstwerken 
uit de periode van het Interbellum en de 
Tweede Wereldoorlog (1918-1945) en op de 
internationale netwerken van de betreffende 
kunstenaars. Evelien: ‘In Museum Arnhem 
hebben we het dan over het neo-realisme, 
de stroming waar het museum nationaal  
bekend om staat. Het vermoeden is dat  
veel neo-realisten wijdvertakte netwerken 
hadden in Europa. Het blijkt echter lastig  
om die hypothese ook echt hard te maken, 
bijvoorbeeld door middel van overgeleverde 
correspondenties. Wel is duidelijk dat veel 
kunstenaars netwerken in Nederland langs 
politieke lijnen liepen. In Amsterdam was er 
een behoorlijke groep van uitgesproken linkse 
kunstenaars/activisten, onder wie Harmen 
Meurs, wier werk parallellen vertoont met de 
Duitse Neue Sachlichkeit, en dan met name 
de maatschappelijk geëngageerde tak 
daarvan. De meest verrassende kunstenaar 
voor mij is Anneke van der Feer, een com-
munistische Friezin die tussen Amsterdam, 
Parijs en Moskou pendelde. Maar ook Berthe 
Edersheim, een antifasciste die een brede  
internationale en interculturele vriendenkring 
had. Van haar heeft het museum recentelijk 
veertien werken verworven.’ 

Interbellum
Het onderzoek van Evelien Scheltinga, 
eveneens met behulp van een beurs 
van de Vereniging Rembrandt, draagt 
bij aan Van Links Naar Rechts. De 
tweede helft van deze tentoonstelling 
focust op de politieke polarisatie in 
het Interbellum en de positie van 
kunstenaars daarin. Met name een 
groep communistische en socialisti-
sche kunstenaars, die antifascistisch, 
antiracistisch en antikoloniaal waren 
en zich daar soms in hun werk over 
uitspraken, kreeg het vanaf 1933 
moeilijk – na de machtsovername 
van Hitler in Duitsland. Hun kritiek 
op het fascisme zou immers de rela-
ties met de ‘bevriende natie’ kunnen 
schaden. Zij kregen weinig voet meer 
aan de grond, hielden zich tijdens de 
bezetting al helemaal stil en raakten 
daarna in vergetelheid. Van Links 
Naar Rechts zet deze groep weer  
in de schijnwerpers. Het gaat om  

Jonge witte geit
Jan Mankes
1914. Olieverf op doek, 49,5 x 59,5 cm
MUSEUM ARNHEM

Aangekocht in 1972 met steun  
van de Vereniging Rembrandt en 
de Provincie Gelderland.



Denkraam
WIM PIJBES

Beïnvloedt de coronacrisis, die inmiddels 
zijn derde jaar in gaat, onze manier van  
kijken? De reisbeperkingen en het lange  
tijd verstoken zijn van kunst, in theater  
en musea, wat doet dat met ons? Het zijn  
vragen die door mijn hoofd spoken en waar 
ik maar geen antwoord op vind.

Uit omzetcijfers van de boekhandel leren we 
dat de boekverkoop is toegenomen, evenals 
het bingen van televisieseries. Zo raakte ik  
betoverd door de heerlijk radicaal nieuwe Sisi 
(met één s) en viel ik van mijn stoel toen ik in de 
keizerlijke slaapkamer plotseling de portretten 
van ‘onze’ Marten en Oopjen ontwaarde. Waar 
haar voorgangster Romy Schneider Sissi (met 
dubbel ss) speelde in een onwerkelijk zoet 
sprookje, zien we de nieuwe Sisi ‘als een mastur-

berende prinses’, aldus de Duitse pers. In beide versies speelt de spreekwoordelijke 
boze schoonmoeder een gemene bijrol, maar voor de rest vind ik de nieuwe Sisi een 
verademing om naar te kijken, een historische sensatie, om met Johan Huizinga te 
spreken. Behalve die achtergrondschilderijen dan. Gevat in verschillende lijsten en 
beide doeken nota bene onderling afwijkend in formaat. Nou ja, ook al is het hier maar 
decor, Rembrandt is dezer dagen niet van de buis te slaan. Ondanks historische missers 
bewijst Sisi dat juist in de donkere dagen van de derde lockdown een groots kostuum-
drama afleiding en esthetisch genoegen biedt. Ook in de nieuwe gedaante blijft Sisi 
een troostprinses, vertrouwd en toch anders, bijna als de spreekwoordelijke girl 
next door. Want juist in sombere tijden willen we herkenning en willen we ons kunnen 
identificeren in een collectieve bevestiging dat we niet alleen zijn. 

Door de gesloten theaters en musea werd de absentie van kunst pijnlijk voelbaar 
en verdween een belangrijke gemeenschappelijke toetssteen voor lange tijd uit beeld. 
Daarom liet de National Gallery in Londen onderzoeken welke schilderijen tijdens 
de coronapandemie bij het publiek het meest in de smaak vielen. En wat bleek? 
Schilderijen die uiting gaven aan een ‘wellbeing in familiar nature’ waren veruit  
favoriet, evenals ‘comforting harmonious images of refuge’. Het publiek noemde geen 
eenmansportretten, maar juist schilderijen waarop contact is tussen de afgebeelde 
personen. En bovenal interieurs, waarvan directeur Gabriele Finaldi het vermoeden 
had dat onze eigen opgesloten avondklokstemming hiervan de oorzaak was. De ge-
noemde publiekslievelingen, zoals het Arnolfini-portret door Jan van Eyck, behoorden 
zonder uitzondering tot de meest iconische van de National Gallery. Opvallend 
was het ontbreken van religieuze stukken, die toch een derde van de Londense  
collectie uitmaken. Alleen de Madonna in de grot van Leonardo werd genoemd.  
Ik denk niet vanwege het christelijke motief, maar vanwege de beschutte ruimte en 
het liefdevolle contact tussen de afgebeelde personen. En nog meer, zo vermoed  
ik, omdat de natuurlijke grot ons de comforting harmonious image of refuge biedt. 
Net als Sisi.  

Herkenning
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Marten en Oopjen in de  
tv-serie Sisi, foto auteur
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Afgelopen zomer stond in een klooster in 
Oosterhout een indrukwekkend beeld van  
de Brits-Indiase kunstenaar Anish Kapoor.  
Het beeld, Untitled, maakte daar deel uit van  
de manifestatie Kunst in de heilige driehoek.  
Na afloop van de tentoonstelling verhuisde  
het werk naar het Kröller-Müller Museum.  
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Untitled uit 2018 is een beeld van albast van ruim één 
meter hoog. Het is een ‘echte sculptuur’, een vorm  
gehakt uit een stuk gesteente. De ruwe,  onafgewerkte 
buitenkant draagt nog de sporen van de boor waarmee 
de steen is gedolven. De achterkant is glad gemaakt. 
Aan de voorzijde opent het beeld zich in een ovale  
binnenruimte, waarin zich een volmaakte eivorm 
openbaart. Hoe diep de steen precies is uitgehold, is met 
het oog niet vast te stellen. De transparantie van het 
materiaal en het aan de achterzijde doorvallende licht 
suggereren slechts een mogelijke diepte. Evenmin is te 
zien of de eivorm de uitgeholde ruimte raakt. Hij lijkt 
te zweven in zijn schrijn van doorschijnend albast. De 
illusie van gewichtloosheid wordt versterkt door de 
perfecte afwerking van de ‘innerlijke ruimte’ van het 
beeld, waardoor de vierhonderd kilo zware steen bijna 
iets immaterieels krijgt. 

LEEGTE

Untitled maakt deel uit van een reeks werken in steen 
waaraan Anish Kapoor (geb. Mumbai, 1954) aan het 
einde van de jaren tachtig begon. Zoals in veel van zijn 
werken speelt ook hier het begrip void of lege ruimte 
een rol. Voor Kapoor is de leegte allerminst ‘leeg’, maar 
de drager van het onbekende en ongrijpbare: ‘The void 
is not silent. I have always thought of it more as a 
 transitional space, an in-between space.’ 

Bij Kapoors werken weet je vaak niet wat je ziet. Of 
ze zijn niet wat ze lijken te zijn. Ze verlokken door hun 
schoonheid, perfectie en sensualiteit, maar tegelijkertijd 
behouden ze altijd een zekere ondoorgrondelijkheid. 
Dat geldt ook voor het centrale gegeven in Untitled: de 
eivorm. Het ei is een universeel,  oeroud symbool voor 
de schepping en de oorsprong. Het staat in alle culturen 
over de hele wereld voor grootse, kosmische processen, 
maar ook voor elk nieuw leven, hoe nietig ook. Het sym-
boliseert echter evenzeer de sluimerende, onzichtbare 
krachten die erin aanwezig zijn. Ook het eenvoudige ei 
is zowel vertrouwd als mysterieus.

Kapoor zelf zal het mysterie niet opheffen. Het gaat 
hem niet om sluitende antwoorden en verklaringen. 
Hij is gelukkig als zijn toeschouwers vinden dat hij met 
zijn werk interessante vragen oproept.
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 Untitled
Anish Kapoor
2018. Albast, H 104 cm
Bijdrage: € 225.000, waarvan € 90.000 uit het 
Titus Fonds, € 64.549 uit het Hendrickje Fonds 
en € 45.000 uit het A. Quist-Rütter Fonds
KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM, OTTERLO

Aangekocht in 2022 met steun van de Vereniging 

Rembrandt (mede dankzij haar Titus Fonds, haar 

Hendrickje Fonds en haar A. Quist-Rütter Fonds) en  

de VriendenLoterij.

Turning the World Inside Out
Anish Kapoor
1995. Aluminium, H 142 cm
KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM, OTTERLO

Het mysterie van Kapoor



PIGMENTWERKEN

De nieuwe aanwinst is goed op zijn plaats in het 
Kröller-Müller, dat al in 1983 Part of the Red verwierf, 
het eerste werk van Anish Kapoor in een Nederlands 
museum. Part of the Red werd gekocht via Galerie 
’t Venster in Rotterdam, waar Kapoors werk voor het 
eerst in Nederland te zien was. In deze periode begon 
Kapoor, die in 1972 vanuit zijn geboorteland India 
naar Londen verhuisde, internationale bekendheid te 
krijgen.

Part of the Red is een van Kapoors vroege ‘pigment-
werken’. Vijf vormen die ondanks hun abstractie allerlei 
associaties oproepen, van modellen voor bouwwerken 
tot kinderspeelgoed, zijn bedekt met geel, blauw en rood 
pigmentpoeder. Het onderliggende materiaal wordt door 
het pigment volledig aan het oog onttrokken, waardoor 
het onderscheid tussen drager en bovenlaag verdwijnt 
en ook hier de illusie van immaterialiteit wordt gewekt. 
De objecten lijken geheel uit pigment te bestaan, ge-
wichtloos. Alsof je ze zo weg zou kunnen blazen.

Turning the World Inside Out uit 1995, een jaar later 
aangekocht, is het tweede werk in de collectie van het 

Kröller-Müller. Het is een vroeg voorbeeld van de ob-
jecten van gepolijst gebogen metaal, concaaf of convex, 
waarmee Kapoor inmiddels de hele wereld heeft 
 veroverd. Deze werken reflecteren hun omgeving en 
incorporeren op deze manier de ruimte in het beeld. 
Turning the World Inside Out is niet zo ‘glossy’ als de 
 latere ‘spiegelwerken’ en juist dat maakt het beeld 
 bijzonder: het werd destijds nog met de hand bewerkt.
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De beeldenzaal met naast de 
nieuwe aanwinst van Kapoor 
van links naar rechts werk van 
Wilhelm Lehmbruck, Henry 
Moore en Marino Marini. 

Part of the Red
Anish Kapoor
1981. Div. materialen,  
300 x 400 cm
KRÖLLER-MÜLLER  MUSEUM, 

OTTERLO

Le commencement du 
monde
Constantin Brancusi
1924. Brons, B 28,5 cm
KRÖLLER-MÜLLER  MUSEUM, 

OTTERLO

Aangekocht in 1995 met steun 
van de Vereniging Rembrandt, 
daartoe mede in staat gesteld 
door het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, het  ministerie 
van OCW en de Mondriaan 
Stichting.



Met de aankoop van Untitled ontstaat een fraai trio 
werken, dat niet alleen de opeenvolgende fasen in 
Kapoors oeuvre en zijn typerende materiaalgebruik 
daarin vertegenwoordigt, maar ook in heel verschil-
lende benaderingen zijn centrale thema’s van de lege 
ruimte en de immaterialiteit verbeeldt.

BEELDENZAAL

Sinds zijn komst naar het Kröller-Müller Museum 
staat Untitled in de beeldenzaal, die in 1953 gebouwd 
werd naar een ontwerp van architect Henry van de 
Velde. In deze zaal met zijn mooie  daglicht is het beeld 
op zichzelf al betoverend, maar Kapoor geniet hier  
ook het gezelschap van grote voorgangers als Barbara 
Hepworth en Henry Moore. Niet toevallig beiden van 
Britse bodem. Eind jaren twintig van de vorige eeuw 
waren zij de leidende figuren van een nieuwe generatie 
beeldhouwers die hun sculpturen rechtstreeks en 
 eigenhandig uit steen of uit hout hakten. Hiermee 
 onderscheidden ze zich van de academische traditie, 
waarin de kunstenaar een model in klei boetseerde, 
dat vervolgens werd gegoten of gehakt door een uit-
voerder. Beiden doorboorden ook de massa van de steen 
en lieten de ruimte meewerken in het beeld. Onder in-
vloed van het werk van toonaangevende, vooruitstre-
vende kunstenaars als Pablo Picasso, Georges Braque, 
Constantin Brancusi en Jean Arp werd hun werk steeds 
abstracter. 

Al deze kunstenaars zijn goed vertegenwoordigd in 
het Kröller-Müller Museum. Voor Kapoor is Brancusi, 
de vader van de moderne beeldhouwkunst, de belang-
rijkste. Zijn Le commencement du monde is het ultieme 
‘ei’, de uiting van zijn fascinatie voor de oorsprong van 
de kunst en van het leven. En van zijn voortdurende 
streven om uitdrukking te geven aan het ‘begin’. Met zijn 
heldere vorm en glanzende perfectie is Le commencement 
du monde even mooi als geheimzinnig, en een volmaakte 
voorafspiegeling van Kapoors Untitled. 

Lisette Pelsers

Directeur Kröller-Müller Museum
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Kapoor in De Pont

De hemel weerspiegelen. Dat is wat de Britse kunstenaar Anish 
Kapoor voor ogen had toen hij in 2017 een sculptuur maakte 
voor het 25-jarig jubileum van het De Pont museum. Het resul-
taat is zesenhalve meter hoog en opgetrokken uit één stuk 
vloeiend gebogen roestvrij staal. Maar de beschouwer van de 
sculptuur, die buiten voor het museum pronkt in een speciaal 
ontworpen vijverlandschap van Sophie Walker, wordt vooral 
getroffen door het zinsbegoochelende effect ervan. Het 
beeld lijkt zichzelf onzichtbaar te hebben gemaakt ter wille 
van het onmetelijke blauw van het firmament, de zilvergrijze 
luchten en de haarscherpe wolken die plots aanraakbaar  
lijken. Ze schuiven erin voort als in een landschapsschilderij 
dat tot leven komt. Kapoor heeft de hemel naar beneden 
gehaald, ‘als een stukje paradijs op aarde’.
Sky Mirror (for Hendrik) was een geschenk van de gemeente 
Tilburg, Brabant C en enkele lokale particulieren en bedrijven 
aan het museum, maar ook een gebaar van Kapoor zelf,  
die daarmee zijn bijzondere band met De Pont en toenmalig 
directeur Hendrik Driessen onderstreepte. Die begon met 
Descent into Limbo (1992), een onpeilbaar diep, zwart gat dat 
oogt als een wonderschoon fluwelen kleedje, maar angst-
aanjagend is in zijn suggestie van oneindigheid. In de aan-
grenzende ruimte beloont Kapoor staren in de duisternis 
met de illusie van een opdoemend hemellichaam, een beeld 
dat, net als Sky Mirror (for Hendrik)  tegelijk aanwezig en  
afwezig lijkt te zijn. Inmiddels omvat de collectie elf werken 
en zes langdurige bruiklenen. En of ze nu van kalksteen of 
staal zijn, of op papier, door hun magnetische aantrekkings-
kracht lijken ze de tijd telkens even stil te zetten. 

Leden van de Vereniging Rembrandt hebben op vertoon van 
de Rembrandtkaart gratis toegang tot het museum.

Sky Mirror (for Hendrik)
Anish Kapoor
2017. RVS, H ca. 650 cm
DE PONT MUSEUM, TILBURG
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Iedereen zal iets anders zien in De vaandeldrager: een 
van de beste werken van Rembrandt, het verhaal van 
de vaandeldrager als fenomeen, de geschiedenis van 
Nederland als burgermaatschappij. Misschien markeert 
deze Vaandeldrager ook het moment waarin wij ons nu 
bevinden – want net als toen, tijdens de Tachtig jarige 
Oorlog, staan er mensen op die bereid zijn de waarden 
van een vrije maatschappij te verdedigen, met dezelfde 
moed die een vaandeldrager wordt toegeschreven. 
Ikzelf zie Rembrandt deze Vaandeldrager schilderen 
vanuit de behoefte te laten zien wat hij kon als hij niet 
in opdracht schilderde, met durf, met krachtige streken. 
De pose, het licht van achteren, de hand zelfbewust in 
de zij, alsof hij wilde zeggen: ‘Dit ben ik, dit kan ik als 
ik werkelijk mag schilderen wat ik wil, niet gehinderd 
door opdrachtgevers die toch iets meer van dit of dat 
willen.’ Een moment in het leven dat iedereen wel 
kent. Want soms moet je een drempel over, laten zien 
wat je werkelijk kunt, om je weer verder te kunnen 
ontwikkelen. Kijk naar het gezicht van de Vaandeldrager, 
wellicht een zelfportret, terughoudender dan de pose 
die hij aanneemt. Begrijpelijk, want het vergt lef die 
drempel te nemen.

De aanvraag voor steun aan de aankoop van  
De vaandeldrager was er een van een buitencategorie.  
Niet eerder vroeg een museum zo’n hoog bedrag.  
De drie criteria op grond waarvan het bestuur van de 
Vereniging Rembrandt besluit, werden tijdens de be-
stuursvergadering in november 2021 snel afgetikt: is 
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De vaandeldrager
Rembrandt
1636. Olieverf op doek, 118,8 x 96,8 cm
Bijdrage: € 15.000.000, waarvan € 4.669.786 uit  
de algemene middelen, inclusief € 25.750 aan 
geoormerkte schenkingen; € 3.304.416 uit het 
Stortenbeker Fonds; € 2.460.627 uit het A.M. Roeters 
van Lennep Fonds; € 2.000.000 uit het Nationaal 
Fonds Kunstbezit; € 1.086.874 uit het Nationaal  
Fonds 1930; € 893.085 uit het Acquoy-Nairac Fonds;  
€ 175.725 uit het Mevrouw dr. E. Frederiks Fonds;  
€ 115.000 uit het Mevrouw J.J. den Boer-den Herder 
Fonds; € 100.000 uit het Cleyndert Fonds; € 65.500  
uit het Van Rijn Fonds; € 35.500 uit het Saskia Fonds;  
€ 35.000 uit het Fonds voor Klassieke Beeldende 
Kunst; € 25.000 uit het Themafonds 17de-eeuwse 
schilderkunst; € 25.000 uit het Warning-Meijaard 
Fonds en een bijdrage uit het Daan Cevat Fonds
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Aangekocht in 2022 met dank aan de Staat der Nederlanden,  

de leden van de Vereniging Rembrandt (en mede dankzij alle  

hierboven genoemde fondsen, de jaarlijkse bijdrage van het  

Prins Bernhard Cultuurfonds en extra schenkingen van leden),  

het Rijksmuseum Fonds en de VriendenLoterij.

FUSIEN BIJL DE VROE

Verzameld 
voor de  
eeuwigheid

Vanaf mei dit jaar zal De vaandeldrager 
elke maand in een van de twaalf  
provincies in Nederland te zien zijn  
om uiteindelijk in 2023 te landen in de 
Eregalerij van het Rijksmuseum. Zo  
kan iedereen in ons land deze aankoop 
gaan zien zonder uren te hoeven reizen. 
Het is uitzonderlijk dat een aankoop als 
deze gelukt is, dat wij wonen in een land 
waar met vereende krachten het open-
baar kunstbezit steeds weer versterkt 
wordt met bijzondere aankopen op de 
meest uiteenlopende verzamelgebieden. 
Dankzij u en vele anderen die geloven  
dat goede kunst met iedereen moet  
kunnen worden gedeeld. 



het werk uitzonderlijk goed in zijn soort? Ja. Is het  
van belang voor het aanvragende museum? Ja. Is het 
werk van toegevoegde waarde voor de gehele Collectie 
Nederland? Ja.

REACTIES VAN LEDEN

Een groter aantal leden dan gewoonlijk reageerde  
naar aanleiding van de exceptionele steun die het be-
stuur voor deze aankoop besloot te geven. Prachtige en 
positieve reacties, onder anderen van een oud-vaandrig 
die zijn trots beschrijft op het moment dat hij als jonge-
man, met in zijn hand een punt van het vaandel, de  
officierseed aflegde. ‘Natuurlijk moet juist dit schilderij 
naar Nederland komen, naar ons Rijksmuseum,’ zo 
schrijft hij. ‘Want de hele wereld komt naar het Rijks-
museum en naar het Kunstmuseum en naar Boijmans 
enz. Waar een klein land zeer groot in kan zijn.’ 

Maar ook vele leden uitten hun zorg. Zijn er niet 
genoeg Rembrandts in Nederland? Had de overheid de 
€ 150 miljoen die ze nu voor één schilderij heeft vrijge-
maakt, ook al is dat een Rembrandt, niet beter kunnen 
besteden aan kunstenaars uit onze eigen tijd of aan  
de culturele sector als geheel? Moeten de musea niet 
inclusiever kopen? En kan onze vereniging nu ook in 
de komende jaren haar bijdrage aan aankopen voor  
de Collectie Nederland handhaven op het gemiddelde 
niveau van de laatste tien à twintig jaar?

Allemaal belangrijke vragen, die naast het grote  
enthousiasme voor deze aankoop weergeven wat veel 
leden van de Vereniging verwachten: niet alleen de top 
van de 17de eeuw helpen verzamelen, maar ook vanuit 
zich steeds vernieuwende gezichtspunten kunst uit 
alle tijden verzamelen; niet alleen zeer kostbare aan-
kopen voor grote musea mogelijk maken, maar ook op 
de kleinere musea letten; het vermogen niet uitputten 
om zo de gemiddelde steun van ten minste € 5 miljoen 
per jaar te kunnen handhaven, zeker nu musea – mede 
door de toenemende druk om zichzelf te kunnen be-
druipen – vaak nauwelijks meer aankoopbudget hebben.

Veel van deze vragen zijn meegewogen in de besluit-
vorming. Op grond van de kwaliteit van De vaandeldrager 
en in het vertrouwen dat deze aankoop ook in de toe-
komst een belangrijke zal blijken – en ook met de moed 
dat vertrouwen in deze tijd uit te spreken – is uiteinde-
lijk het besluit genomen deze aanvraag ruimhartig te 
steunen. Want hoewel het ook het bestuur duidelijk 

Die ene grote aankoop

In de geschiedenis van de Vereniging Rembrandt zijn meer 
gesteunde aankopen aan te wijzen die op het moment zelf 
eigenlijk een maat te groot leken. Eén ding hebben die  
aanwinsten gemeen: het zijn stuk voor stuk iconen in de 
presentatie geworden, die het museum voor geen prijs had 
willen missen.
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Entrance of the theatre
Lourens Alma Tadema
1866. Olieverf op doek, 70,4 x 98,4 cm
FRIES MUSEUM, LEEUWARDEN

Aangekocht in 2015 met steun van de Vereniging Rembrandt (mede dankzij 
haar Saskia Fonds en haar Van Rijn Fonds), de BankGiro Loterij (thans 
VriendenLoterij), het Mondriaan Fonds, de Wassenbergh-Clarijs-Fontein 
Stichting en de Vrienden van het Fries Museum.

Grand Stairwall Installation
Dale Chihuly
2018. Geblazen glas, H 12 m
GRONINGER MUSEUM

Aangekocht in 2019 met steun van de Vereniging Rembrandt (mede dankzij 
haar Titus Fonds, haar Themafonds Glas, haar Innorosa Fonds en haar 
Groninger Fonds), het Mondriaan Fonds, het legaat De Marees van 
Swinderen-de Blocq van Scheltinga, het legaat Van Os-Van Calcar, de 
Groninger Museum Salon, de BankGiro Loterij (thans VriendenLoterij), 
Reineke Bennema en Willem Bok en Het Singeldorp.

Gezicht op de Oude Maas bij Dordrecht
Jan van Goyen
1651. Olieverf op paneel, 67,2 x 98,1 cm
DORDRECHTS MUSEUM

Aangekocht in 2008 met steun van de Vereniging Rembrandt (mede dankzij 
haar Stortenbeker Fonds), het Mondriaan Fonds, het VSBfonds, het SNS 
REAAL Fonds, de Bedrijfsvrienden Dordrechts Museum, de Vereniging 
Dordrechts Museum en vele andere fondsen, bedrijven en particulieren.



was dat het moment van deze aanvraag niet ongeluk-
kiger had gekund, werd aan alle criteria ruimschoots 
voldaan en was en is het bestuur ervan overtuigd dat 
deze aankoop een verrijking zal blijken voor ons  
gezamenlijk kunstbezit. Dit schilderij zal immers voor 
altijd en voor iedereen te zien zijn. En dat is de missie 
van de Vereniging: met elkaar het onmogelijk geachte 
mogelijk maken. Daarom dragen de leden bij, al bijna 
140 jaar. 

Alleen de vraag of het steunbedrag wellicht beter op 
een andere manier kon worden besteed om musea te 
helpen, was geen onderwerp van discussie. Het vermo-
gen van de Vereniging Rembrandt is uitsluitend bedoeld 
voor het versterken en verrijken van de collecties van 
Nederlandse musea. Tegemoetkomen in de kosten van 
exploitatie sluit de Vereniging uit. De afgelopen jaren 
heeft de Vereniging Rembrandt gemiddeld € 5 miljoen 
per jaar aan steun kunnen geven, resulterend in twintig 
tot dertig aankopen per jaar, verdeeld over musea door 
heel Nederland. Deze steun kan worden verstrekt vanuit 
de jaarlijkse inkomsten van de Vereniging, uit contri-
buties, schenkingen en nalatenschappen, en dankzij  
de jaarlijkse steun van het Prins Bernhard Cultuur fonds 
en de VriendenLoterij. Slechts bij hoge uitzondering 
wordt een bedrag toegezegd waarvoor het vermogen 
moet worden aangesproken. Het moet dan gaan om 

een heel bijzondere, niet te missen aankoop die de  
reguliere middelen te boven gaat. Daar is het gespaarde 
vermogen van de Vereniging immers ook voor bedoeld.

VERTROUWEN

De discussie die over deze aankoop werd gevoerd is 
overigens niet nieuw. Toen zich in 1907 de mogelijk-
heid voordeed Het melkmeisje van Vermeer aan te 
kopen, werd het parlement ook om een belangrijke 
bijdrage uit de algemene middelen verzocht. Aan de 
Vereniging Rembrandt werd toen fl. 200.000 gevraagd, 
aan de overheid fl. 550.000. Een vergelijkbare discussie 
als bij De vaandeldrager volgde. Het geld kon toch beter 
naar de armenzorg gaan, zo werd gesteld. Het gevraagde 
bedrag was veel te hoog voor een enkel kunstwerk, 
beter kon het worden uitgegeven aan het werk van  
eigentijdse kunstenaars, en: er werd wel een hoge  
prijs betaald om de nationale ijdelheid te strelen, Het 
melkmeisje kon toch ook naar het buitenland gaan om 
zo Nederland te promoten? 

En toch kwam het geld er. Met als belangrijkste argu-
menten de hoogstaande kwaliteit van Het melkmeisje 
en het belang van Johannes Vermeer. Op een veiling 
zou het schilderij pas echt onbetaalbaar worden, met 
bieders uit andere landen, destijds vooral Amerika, 
voor wie geld nauwelijks een rol speelde; onderhandse 
verkoop werd daarom gunstiger geacht. Ook toen vond 
men het steunbedrag exorbitant hoog, maar, zo zei men, 
kunst is een investering in de toekomst. Natuurlijk 
moet er ook aandacht en geld zijn voor hedendaagse 
kunst, maar als er oude kunst van dit kaliber op de 
markt komt, is dat een kans die gegrepen moet worden. 
Bovenal, zo werd betoogd, dient de Staat zich mede in 
te zetten voor kunst.1

En zo werd ook toen de gevraagde steun toegezegd, 
en nu kan niemand zich meer voorstellen dat Het 
melkmeisje niet in Nederland te zien zou zijn. Dagelijks 
– en dat blijft toch de belangrijkste reden om de aan-
koop van kunst voor onze musea te steunen – genieten 
velen van het verstilde beeld met de geraffineerde 
weergave van het binnenvallende zonlicht. En ook 
toen betekende de bijdrage van fl. 200.000 een aderla-
ting voor het vermogen van de Vereniging Rembrandt.2 
Maar naar de overtuiging van het bestuur van destijds 
en dat van nu moet de Vereniging royaal durven steu-
nen als zich een buitengewone kans voordoet – zeker 
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Het melkmeisje
Johannes Vermeer
ca. 1660. Olieverf op doek, 
45,5 x 41 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Aangekocht in 1908 met 
steun van de Vereniging 
Rembrandt.
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als ook de overheid bereid is een uitzonderlijk hoge 
bijdrage aan een aankoop toe te zeggen.

En ook in 1939, op het moment dat er een wereld-
oorlog dreigde en Nederland al jaren in een economi-
sche crisis verkeerde, werd toch doorverzameld. De 
Koninklijke Vereniging van Vrienden der Aziatische 
Kunst kocht met een zeer substantiële bijdrage van  
de Vereniging Rembrandt een 12de-eeuws beeld van 
Guanyin, een boeddhistische godheid. Dat deze god-
heid beschouwd wordt als redder van mensen in nood 
maakte deze belangrijke aankoop in dat jaar misschien 
nog wel extra bijzonder. En nog steeds behoort dit 
beeld tot de hoogtepunten van het Aziatisch paviljoen 
in het Rijksmuseum.

MOED

Toenmalig minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, 
had in 2021 de moed om het parlement in een tijd van 
pandemie, waarin niet alleen de museumwereld, maar 
de hele culturele sector alle zeilen bij moet zetten om 
het hoofd boven water te houden, een zeer grote bij-
drage te vragen voor de aankoop van één enkel werk. 
Daarmee heeft zij het belang bevestigd van een sterke 
openbare kunstverzameling waar iedereen van kan ge-
nieten. En de Tweede en Eerste Kamer hebben er, alles 
overwegend, voor gekozen deze eenmalige steun toe  

te zeggen. Steun voor de aankoop van een bijzonder 
topstuk om zo in Nederland het verhaal te kunnen 
vertellen van de ontwikkeling van de schilder die 
Nederland mede op de kaart heeft gezet als land van 
schilders, en daarmee een werk toe te voegen aan de 
Collectie Nederland dat vele bezoekers zal raken en 
zal uitdagen om te laten zien wat ze kunnen en zich 
verder te ontwikkelen tot wie ze ten diepste zijn. Wel 
heeft de Vereniging Rembrandt de minister gevraagd 
het Museaal Aankoopfonds, waaruit voor deze aankoop 
€ 19 miljoen werd geput, zo spoedig mogelijk weer aan 
te vullen om belangrijke aankopen in de toekomst ook 
mede uit dit fonds financieel te kunnen steunen. 

REDEN VOOR EEN FEEST

De vaandeldrager is een prachtige aanvulling op de col-
lectie die van ons allemaal is, de Collectie Nederland. 
En een voorbeeld van wat mogelijk is door de samen-
werking tussen publieke en private partijen. Die samen-
werking zorgt voortdurend voor waardevolle toevoe-
gingen aan ons gezamenlijk kunstbezit, dat daardoor 
altijd springlevend en verrassend blijft. Velen, en niet 
het minst de leden van de Vereniging Rembrandt, 
droegen en dragen hieraan bij, en daar mogen wij trots 
op zijn. Dus reden voor een feestje. In mei zal de tour 
van De vaandeldrager starten. Laat iedereen gaan kijken 
en overtuigd worden van de kracht van dit schilderij. 
En neem dan de gelegenheid te baat om al die andere 
schatten in het museum ook te gaan bekijken, waarvan 
zovele toppers dankzij u voor iedereen en tot in een 
verre toekomst te zien zijn! 

           Boekje cadeau
De Vereniging Rembrandt en het Rijksmuseum 
maken momenteel samen een boekje over De 
vaandeldrager. Deze publicatie zal tijdens de  
tour beschikbaar worden gesteld aan de leden.  
Meer informatie hierover volgt via onze nieuwsbrief. 
Heeft u zich hiervoor nog niet opgegeven, dan kan 
dat via onze website.

Guanyin 
Maker onbekend  
(China, Shanxi)
12de eeuw. Wilgen- en 
paulowniahout, beschilderd 
en verguld, H 117 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

(Bruikleen van de Koninklijke 
Vereniging van Vrienden  
der Aziatische Kunst)

Aangekocht in 1939 met 
steun van de Vereniging 
Rembrandt.

Noten

1. Voorlopig Verslag –  
2 november 1907; Memorie 
van Antwoord – 2 december 
1907 (minister Rink); debat 
18 december 1907.

2. Hierbij werd gebruik 
gemaakt van een grote 
geoormerkte schenking van 
Daniël Franken uit 1895.



  

Vereniging Rembrandt
‘Kort na de oprichting van de Caius 
Cirkel nodigde een vriendin mijn 
man en mij uit om lid te worden.  
Ik kende de Vereniging Rembrandt  
al langer, want kunst was altijd al 
een essentieel deel van mijn leven.’ 

Eerste kunstervaring
‘Mijn moeder sleepte me als baby  
al mee naar musea. Ik herinner me 
dat ik als kind een keer niet meewilde 
naar een tentoonstelling over de 
Nul-beweging in het Van Reekum 
Museum, omdat ik dacht dat dat 
iets met rekenen te maken had 
– maar ik vond het juist fantastisch.’

Museum
‘Museum de Fundatie in Zwolle  
heeft een bevlogen directeur die het 
museum een heel eigen signatuur 
geeft, met tentoonstellingen als 
Giacometti-Chadwick, Facing 
Fear. Andere musea waar ik graag 
kom zijn Museum Voorlinden en 
Museum Arnhem.’ 

Bijzondere herinnering
‘In 2011 zijn mijn man en ik op de 
bonnefooi naar Londen gevlogen 
voor de tentoonstelling over Leonardo 
da Vinci. We zijn daar om vier uur 
’s ochtends opgestaan om kaartjes 
te bemachtigen. Een bijzondere 
 ervaring, om urenlang bibberend 
van de kou in de rij te staan voor de 
National Gallery.’ 

Favoriete kunst
‘Ik houd van videokunst en perfor-
mances, zoals de performance van 
Marina Abramović en Ulay, waarin 
ze over de Chinese Muur naar elkaar 
toe lopen om elkaar na drie maanden 
halverwege te treffen. Het gaat hier-
bij niet om schoonheid, maar om 
 lijden en het opzoeken van de grenzen 
van het lichaam. Ongemakkelijke, 
schurende kunst, zoals ook het werk 
van Bas Jan Ader en Guido van der 
Werve.’

Kunst thuis 
‘Mijn smaak is breed, maar thuis 
hebben wij alleen fotografie aan de 
wand, onder anderen van Michael 
Wolf en Charlotte Dumas, een ge-
zamenlijke liefde van mijn man en mij.’ 

Vaker zien
‘Er mag van mij meer aandacht 
komen voor maatschappijkritische 
kunst, zoals de installatie In Pursuit 
of Bling van Otobang Nkanga, 
waarin scheve verhoudingen en de 
omgang met grondstoffen worden 
aangekaart. Ook de wandsculptuur 
van El Anatsui vind ik geweldig. 
Goed dat de Vereniging Rembrandt 
ook dit soort aankopen steunt.’

Kijktip
‘Met een kind naar een museum 
gaan! Dan heb je een compleet 
ander gesprek. Kinderen zien heel 
andere dingen dan jijzelf.’ 

Ruim 16.000 leden telt de Vereniging Rembrandt. 
In elk Bulletin stelt ze twee van hen voor. Op deze pagina 

Janne Wiegersma (37 jaar), verpleegkundige  
in opleiding, Rembrandtlid sinds 2012.
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Eind 2021 werd een schitterende terrine 
van meer dan vierhonderd jaar oud verwor-
ven voor de Fraeylemaborg in Slochteren. 
In geen enkele andere Nederlandse museum-
collectie is zo’n vroeg exemplaar aanwezig. 
De maker is de Stad-Groninger zilversmid 
Doe Freese, wiens meesterteken DF op de 
kom staat. Van hem is geen ander werk 
 bekend, maar aangezien hij een bestuurs-
functie heeft bekleed in het Groninger 
goudsmedengilde zal hij op zijn vakgebied 
een goede reputatie hebben gehad. 

Het pronkstuk is gegraveerd met vier alliantiewapens 
van Groninger families en de naam Fouwel Rengers 
Dochter Ten Post A(nn)o 1610. Wat weten we van 
Fouwel Rengers? Deze jongste dochter van Johan 
Rengers van Ten Post en Bauwe Jensema is geboren 
rond 1585, tijdens de ballingschap van haar ouders  
in Ostfriesland. Ze keerde in 1594 met haar familie 
terug in Groningen. Wat de aanleiding was voor het 
maken van deze prachtige kom is niet zeker. Mogelijk 
kreeg ze deze  cadeau van haar ouders toen ze de  
huwbare leeftijd bereikte en mondig werd. Fouwel 
Rengers trouwde later, in 1628, met Johan van 
Welvelde van De Klencke te Oosterhesselen. Toen zij 
deze iets oudere weduwnaar huwde, was zij al over  
de veertig en het  huwelijk bleef kinderloos. Meer is 
over Fouwel niet bekend en zelfs haar overlijden is 
niet ge documenteerd. 

Deze goed bewaarde terrine is niet alleen een van 
de vroegste in zijn soort, maar ook de rijke, deels 

De kom van Fouwel



vuurvergulde uitvoering met heraldisch vertoon is 
 uitzonderlijk. Vuur vergulden is een oude techniek  
om goud op metaal aan te brengen. Gevaarlijk omdat 
er met giftig kwik wordt gewerkt, en het resultaat is 
prachtig maar erg kwetsbaar. Maar liefst acht wapen-
kwartieren van de eigenares zijn afgebeeld. In de 
 collectie van de Engelse koninklijke familie bevindt 
zich een verwante kom, in 1606 vervaardigd door de 
Amsterdamse zilversmid Joris Claes, die net als het 
exemplaar uit Groningen is voorzien van de naam  
van een ongehuwde jonge vrouw, Anna (van) Verlaer. 
Bij deze kom is een deksel bewaard gebleven.
Vermoedelijk had ook de Groninger kom oorspronkelijk 
een deksel. Zulke kommen werden in welgestelde 
 families vaak als huwelijks geschenk gegeven, maar 
waren soms ook onderdeel van de uitzet. Het zijn in 
feite terrines voor één persoon, bedoeld om bijvoor-
beeld bouillon uit te nuttigen.

DE FAMILIE RENGERS EN DE FRAEYLEMABORG 

In de 17de eeuw woonden in de Fraeylemaborg leden 
van de familie Rengers, een prominent en welgesteld 
geslacht in Stad en Ommeland. De bekendste vertegen-
woordiger was Fouwels vader, de kroniekschrijver 
Johan Rengers van Ten Post (1542-1626). Hij bewoonde 
de borg Tuwinga in Ten Post. Ook de borgheer van 
Fraeylema, Osebrandt Johan Rengers van Slochteren 
(ca. 1621-1681), was zeer invloedrijk. In de ogen van 
de Stad Groningen wellicht té invloedrijk en lastig.  
In 1672 werd hij in een geruchtmakend en oneerlijk 
proces door het stadsbestuur beschuldigd van verraad, 
vlak na het beleg door Bommen Berend. Mede door 

tussenkomst van prins Willem III werd hij in 1678  
gerehabiliteerd,  maar hij overleed kort daarna, ‘ge-
knakt door de gevangenschap’. 

Tegenwoordig geeft de als museum open gestelde 
Fraeylemaborg een indruk van de  bewoning van een 
voornaam huis in vroeger eeuwen, waarbij gebruik is 
gemaakt van portretten en andere persoonlijke objecten 
van de opeenvolgende families die de Fraeylemaborg 
in bezit hebben gehad. De zilveren kom, die is aan-
gekocht door de Gerrit van Houten Stichting en in 
bruikleen is gegeven aan de Fraeylemaborg, krijgt  
een ereplek in de permanente inrichting, maar zal  
ook deel uit maken van de tentoonstelling Rengers  
en Piccardt in 1672 in het koetshuis bij de borg. Deze 
ex positie start op 29 april 2022 en sluit aan bij de 
brede herdenking van 350 jaar Gronings Ontzet en  
het Rampjaar 1672. 

Henny van Harten

Conservator Fraeylemaborg

Terrine 
Joris Claes, Amsterdam
1606. Verguld zilver, B 20,6 cm
ROYAL COLLECTION TRUST, LONDEN

De onderkant, met het meesterteken DF IN (monogram), 
Groningen, jaarlettter E, 1610/11, Ao 1610 en de naam van  
de jonge vrouw voor wie de kom is gemaakt.
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Kom met gegraveerde 
familiewapens
Doe Freese, Groningen
1610-11. Zilver met 
verguldingen, B 18,9 cm 
(incl. oren)
Bijdrage: € 60.000, 
waar van € 25.000 uit 
het Themafonds Zilver, 
€ 25.000 uit het Groninger 
Fonds en € 10.000 uit het 
Warning-Meijaard Fonds
FRAEYLEMABORG, 

SLOCHTEREN

(In langdurig bruikleen 
van de Gerrit van Houten 
Stichting)

Aangekocht in 2021 met steun 

van de Vereniging Rembrandt 

(mede dankzij haar Themafonds 

Zilver, haar Groninger Fonds en 

haar Warning-Meijaard Fonds). 



De nieuwe aanwinst is verwant aan het werk van leerlin-
gen en navolgers van Ambrosius Bosschaert I (1573-1621), 
die tot in 1613 werkzaam was in Middelburg. Bosschaert 
is vermoedelijk dan ook Van den Berghes leermeester 
geweest. Van den Berghe zelf zat van 1619 tot 1622 in het 
bestuur van het Middelburgse Sint-Lucasgilde en heeft 
een bescheiden oeuvre nagelaten van vooral bloemstil-
levens en landschappen, waarvan zich maar enkele voor-
beelden in Nederlandse openbare collecties bevinden. 
Het Mauritshuis bezit twee kleine landschappen op 

koper en het Rijksmuseum een aan hem toegeschreven 
aquarel. Een vergelijkbaar jachtstilleven van zijn hand 
bevindt zich in het J. Paul Getty Museum in Los Angeles.

Het nu verworven schilderij toont een verscheiden-
heid aan dode vogeltjes, omringd door geïmporteerd glas-
werk en kraakporselein. Het meest in het oog springend 
zijn de met zorg weergegeven vogellijkjes. Van links 
naar rechts zijn dit: een ijsvogel, een gewone vink, een 
vrouwtjeskoolmees, nog een vink, waarschijnlijk een fitis, 
een roodborst, een nog niet gedetermineerde vogel met 
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Primeur voor 
Middelburg

In Middelburg waren vanaf de late  
16de eeuw tot in de eerste decennia  
van de 17de eeuw enkele uitstekende 
schilders werkzaam. Van hen zijn er 
maar weinig vertegenwoordigd in de 
collectie van het Zeeuws Museum.  
In 2021 kwam het aantrekkelijke 
Stilleven met dode vogels van Christoffel 
van den Berghe (ca. 1590 - na 1628) op  
de markt. Het Zeeuws Museum had  
het geluk dit  gesigneerde werk van  
deze relatief  onbekende Middelburgse 
meester te kunnen kopen. 



erboven een lijster, een vrouwtjesmerel, waarschijnlijk 
een zwarte mees en een putter. Boven op de kist ligt een 
kramsvogel, een trekvogel die in  oktober in Nederland 
te vinden is. De vogels zoals hier afgebeeld werden veelal 
in oktober met netten of strikken gevangen. Vervolgens 
werden ze in kooitjes gehouden als zang- of lokvogel of 
gebruikt als ingrediënt voor bijvoorbeeld pasteien.

Op de achtergrond is luxe serviesgoed afgebeeld. 
Links staan een façon-de-Venise wijnglas en een roemer, 
met ernaast twee opgestapelde klapmutsen (kommen 
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NIEUWE AANWINST

Stilleven met dode vogels
Christoffel van den Berghe 
ca. 1620-30. Olieverf op paneel, 32,7 x 52,2 cm
Bijdrage: € 17.500 uit het Dorodarte Kunst Fonds
ZEEUWS MUSEUM, MIDDELBURG

Aangekocht in 2021 met steun van de Vereniging Rembrandt 

(mede dankzij haar Dorodarte Kunst Fonds), de Stichting 

Vrienden van het Zeeuws Museum en de VriendenLoterij.



met een naar buiten geklapte rand), waarvan de onderste 
van verguld bronzen monturen is voorzien, en een vaas 
met enkele bloemetjes, vermoedelijk herfstcyclamen. 
De kommen en de vaas zijn van kraakporselein, Chinees 
exportporselein dat vanaf de vroege 17de eeuw steeds 
vaker opduikt in stillevens. Links, op de smalle stenen 
plint, heeft de kunstenaar voluit gesigneerd in blok-
letters: CHRISTOFFEL VAN DEN BERGHE.

 
ZEEUWSE BLOEIPERIODE

Dit stilleven is een belangrijke aanvulling op de collectie 
schilderkunst van het Zeeuws Museum. Die bevat slechts 
een beperkt aantal kwalitatief hoogstaande werken uit 
de economische bloeiperiode van Zeeland, waaronder 
enkele aan Salomon Mesdach toegeschreven portretten. 
Dit bijzondere werk door Van den Berghe helpt het ver-
haal van de bloeiperiode van de kunst en wetenschap in 
Zeeland, van ca. 1585 tot 1670, beter te vertellen. Daar-
naast is het als stilleven een waardevolle toevoeging aan 
de nu nog beperkt aanwezige vertegenwoordigers van 
dit voor Middelburg en Zeeland belangrijke genre, met 
als voornaamste werk een bloemstilleven door Johannes 
Goedaert. Bovendien zijn er verschillende relaties te 
leggen met andere objecten uit de veelzijdige collectie 
van het museum, die zowel een deelcollectie porselein 
als een natuurhistorische deelcollectie omvat, waar-
door het werk binnen de presentatie breed inzetbaar is.
 Het stilleven is nu te zien in Dit is Zeeland, de vaste 
presentatie in het museum. Voor 2025 is een vernieuwing 
van deze opstelling gepland. Binnen de thematiek van 
de Zeeuwse bloeiperiode vanaf de late 16de eeuw zal dan 
ook de keerzijde van dit tijdperk worden belicht, zoals 
de opkomst van het kolonialisme en de slavenhandel. 
In deze presentatie zal de nieuwe aanwinst een promi-
nente plek innemen. Op het schilderij zijn namelijk 
verschillende voorwerpen te zien die een directe relatie 
hebben met de opkomst van de VOC en de daarmee 
 samenhangende import van luxegoederen en toenemende 
welvaart, zoals de voorwerpen van Chinees kraakporse-
lein, maar bijvoorbeeld ook het kostbare op Venetiaanse 
wijze vervaardigde glaswerk, dat steeds meer Zeeuwen 
zich als gevolg van de economische voorspoed konden 
veroorloven. 

Caroline van Santen

Conservator Zeeuws Museum
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Winterlandschap
Christoffel van den Berghe
ca. 1615-20. Olieverf op  
koper, 11,5 x 16,5 cm
MAURITSHUIS, DEN HAAG

Zomerlandschap
Christoffel van den Berghe
ca. 1615-20. Olieverf op  
koper, 11,5 x 16,5 cm 
MAURITSHUIS, DEN HAAG
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In 1991 liet conservator Wouter Kloek 
mij een foto zien van een schilderij 
van Caesar van Everdingen. Het stelt 
‘Vrouw Winter’ voor, een allegorie  
op de Winter, want de vrouw warmt 
haar handen boven een vuurtestje 
met gloeiende kolen. Haar neer
geslagen ogen zijn gericht op de  
blauwgroene doek waarmee ze haar 
handen afschermt. Je ontdekt deze 
voorstelling als het ware door licht 
uit de linkerbovenhoek. Het is een 
glad geschilderd schilderij, geheel  
in het idioom van het classicisme.

‘Wij hadden toch geen classicisme?’ hoor 
ik u zeggen. ‘Wij hadden Rembrandt en 
Vermeer.’ Er was wel degelijk classicisme 
in de schilderkunst van de 17de eeuw. 
Daar was in de vroege jaren negentig  
alleen nog weinig aandacht voor. De 
schoonheid daarvan was alleen toegan-
kelijk voor kenners. Maar een schilderij 
als dit verdiende veel meer aandacht, 
ook voor een groot publiek in het Rijks-
museum, waar ik toen directeur was.
 ‘Vrouw Winter’ zou binnenkort in  
Den Haag geveild worden. Maar er was 

een probleem. Er bestond nog zo’n 
vrouw. Dat schilderij bevond zich in de 
Southampton City Art Gallery. Hoe ver-
hielden beide zich tot elkaar? Wouter 
was ervan overtuigd dat het schilderij  
in Den Haag het origineel was en dat ze 
in Southampton een matige herhaling 
hadden, heel schematisch geschilderd. 
Kijk maar naar het gewaad en de  
modellering van het gezicht. De slordig 
geschilderde achtergrond suggereert 
ook dat het om een zwakke repliek ging. 
Toen ik in het museum in Engeland was, 
bleek dat de conservator daar ook over-
tuigd was van de mindere kwaliteit van 
haar ‘Vrouw Winter’. Dat had haar doen 
besluiten het schilderij in het depot op 
te bergen.
 Terug in Nederland. In de catalogus 
van de veiling werd het Haagse schilde-
rij volgens de aanwijzingen van de 
Engelse specialisten nog gepresenteerd 
als ‘school van Caesar van Everdingen’. 
Men had zich uitsluitend georiënteerd 
op de Engelse literatuur, en ging er 
daarom van uit dat het Haagse stuk een 
herhaling van de versie in Southampton 
was. Wij waren ervan overtuigd dat het 

schilderij dat zou worden geveild nu 
juist als het origineel gezien moest  
worden, maar dat hingen we niet aan 
de grote klok. Het gevolg was dat het 
Rijksmuseum voor een relatief klein  
bedrag  een meesterwerk had gekocht. 
Voor de Vereniging Rembrandt, die  
genereus financieel had gesteund, was  
dit goed nieuws: er bleef geld over! 
Moge dit verhaaltje van een verwerving 
aantonen dat eigen kunsthistorische 
kennis essentieel is voor musea die de 
kunstmarkt op gaan.

Enkele jaren geleden hingen de  
beide schilderijen even naast elkaar  
op de tentoonstelling over Caesar  
van Everdingen in Stedelijk Museum 
Alkmaar. Toen kon iedereen het grote 
verschil met eigen ogen zien. Gelukkig 
ging het mooiste van de twee na  
afloop van de tentoonstelling  
weer naar Amsterdam. 
Wat zou ik de lezers 
van deze column graag 
meenemen naar deze 
‘Vrouw Winter’ in het 
Rijksmuseum. 

Een jonge vrouw warmt haar 
handen boven een vuurtest,  
allegorie op de Winter
Caesar van Everdingen
ca. 1650-60. Olieverf op doek,  
97 x 81 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Aangekocht in 1991 met steun van  
de Vereniging Rembrandt (mede 
dankzij het Prins Bernhard Fonds).

Een jonge vrouw warmt haar  
handen boven een vuurtest,  
allegorie op de Winter
Caesar van Everdingen (en assistent?)
ca. 1650-60. Olieverf op doek,  
91,8 x 71,2 cm
SOUTHAMPTON CITY ART GALLERY

Ogenblik 
PROF. DR. H.W. VAN OS

Wintervrouw
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GERDIEN WUESTMAN

Het Zeeuwse Stavenisse is 
niet de eerste plek waar je 
aan denkt bij 17de-eeuwse 
Hollandse beeldhouwkunst 
van wereldklasse. Toch  
staat daar een van de meest 
ambitieuze praalgraven  
van Rombout Verhulst 
(1624-1698), de belangrijkste 
beeldhouwer van zijn tijd. 
Enkele jaren geleden werd 
duidelijk dat langdurige  in- 
werking van zout water het 
grafmonument onherstel-
baar dreigt te beschadigen. 
Kerkrentmeester Rien de 
Graaf ging op zoek naar 
middelen voor de nood-
zakelijke restauratie en 
vond  verschillende publieke 
en private partijen bereid 
om bij te dragen, waaronder 
de Vereniging Rembrandt.

 



Bij het naderen van Stavenisse op 
het eiland Tholen over een kilometers-
lange dijk zien we de toren van de 
dorpskerk al vanuit de verte schitte-
ren in het zonlicht. De kerk en het 
voormalige raadhuis, tegenwoordig 
in gebruik als informatiecentrum 
‘Watersnoodhuis Stavenisse’, zijn de 
markantste gebouwen in het ruim 
1700 inwoners tellende dorp. Wat 
deze kerk uit de vroege 20ste eeuw 
voor de liefhebber vooral het be-
zoeken waard maakt, zijn de in 1672 
 voltooide toren en kapel met daarin 
het grafmonument van Hieronymus 
van Tuyll van Serooskerke. 

Rien de Graaf, kerkrentmeester 
sinds 2011, opent de deuren van  
de kerk en neemt ons mee naar de 
kapel achter de preekstoel. Hoewel 
hij al zijn hele leven in Stavenisse 
woont, zag hij pas hoe mooi het 
praalgraf is toen hij tijdens een 
cate chisatieles de kans kreeg het 
van dichtbij te bekijken. Als jongetje 
woonde hij de kerkdiensten elke 
 zondag bij vanaf een vaste zitplaats 
in een van de zijbeuken, van waaruit 
hij het monument niet kon zien. Dat 
het dorp iets bijzonders binnen de 
gemeentegrenzen had, leefde toen 
ook niet echt, vertelt De Graaf. 
‘Iedereen was in de eerste jaren na 
de Watersnood bezig met zijn eigen 
weg weer te vinden na de vele ver-
liezen die men had geleden. Pas in de 
laatste jaren is er meer belangstelling 
voor de geschiedenis van Stavenisse 
en het monument, en krijgen we ook 
bezoeken van scholen.’

Marmer en hardsteen
Hieronymus van Tuyll van Serooskerke 
(1615-1669) was ambachtsheer van 
Tienhoven, Stavenisse en Sint-Anna-
land. Inwoners van het dorp kennen 

zijn naam niet alleen vanwege het 
grafmonument, maar ook vanwege 
het slot dat hij in 1653 net buiten het 
dorp heeft laten bouwen en waarvan 
de fundamenten nog altijd bewaard 
zijn. Na Hieronymus’ overlijden in 
1669 werd Rombout Verhulst, destijds 
de belangrijkste beeldhouwer van 
de Republiek, ingeschakeld om een 
praalgraf te maken. Het werd een 
imposant graf, uitgevoerd in wit 
Carrara-marmer en Noir de Mazy uit 
de Ardennen. Verhulst gaf de overle-
dene in volle wapenuitrusting weer, 

gelegen op een tombe – ontspannen, 
alsof hij in slaap is. Achter hem hou-
den putti zijn helm en handschoenen 
vast. Aan weerszijden van de twee 
brede pilasters in de achterwand zijn 
32 kwartierwapens te zien van de 
overledene en zijn tweede echtgenote, 
Margaretha Huyssen (1632-1710), en 
in het midden een gedenksteen met 
een grafschrift.

De Graaf wijst op de barst in de 
linker pilaster, die al op een afstand 
in het oog springt. Deze barst, en  
de vrees dat stukken marmer op  
het beeld zouden vallen, was de 
reden dat hij enkele jaren geleden 
de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE) om advies vroeg.  
Als je dichter bij de tombe komt, zie 
je dat er meer aan de hand is: een 
oranjebruine vlek op het reliëf aan 
de voorkant, misschien veroorzaakt 

De 17de-eeuwse 
kerkbanken en het 
praalgraf stonden 
vrijwel volledig 
onder water

Blijkens een in de wand 
 gemetselde plaquette is 
het grafmonument van 
Verhulst in 1878 en 1879  
al eens gerestaureerd op 
kosten van W.R. baron van 
Tuyll van Serooskerken. 
Volgens een bericht in 
dagblad De Tijd van 
16  ok   to ber 1880 was die 
restauratie nodig omdat 
‘de dorpsjeugd’ de kapel 
als speelplaats gebruikte 
en de tombe op- en af-
klauterde, met alle schade 
van dien. In 1904 droeg 
een andere verre nazaat 
van de familie, gravin  
van Bijland, bij aan de 
 restauratie van het koor om 
het beeld te beschermen.

Kerkrentmeester Rien  
de Graaf wijst op de barst 
in een van de pilasters 
waarmee het allemaal 
begon.
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door een roestende dook (een ver-
bindingspen waarmee de verschil-
lende delen bij elkaar worden ge-
houden), een afgebrokkeld stukje 
marmer op een hoek van de tombe, 
een barst door het beeld, nog een 
barst. Maar het opvallendst en meest 
zorgwekkend zijn de stukjes steen die 
loskomen op de aders van het marmer 
en de talloze doffe, witte plekken, 
die hier en daar ook beginnen te 
schilferen. Dit proces, veroorzaakt 
door zoutkristallen die door uitzetting 
het marmer beschadigen, wordt 
‘versuikering’ genoemd. De Graaf: 
‘Door optrekkend vocht hoopt zout 
zich op in het marmer. Dit proces  
is waarschijnlijk al eeuwen aan de 
gang, maar zal zijn versneld door  
de Watersnood.’

Watersnoodramp
De Graaf was op 1 februari 1953 drie 
maanden oud en heeft de ramp dus 
niet bewust meegemaakt, maar hij 
kent alle verhalen. De overstroming 
kostte 153 inwoners van het dorp 
het leven – ongeveer 10 procent  
van de bevolking. Zijn ouders be-
hoorden tot de gelukkigen die met 
hun jonge kind bijtijds hun toevlucht 
hadden gezocht op de bovenste ver-
dieping van het raadhuis. Het water, 
dat met een enorme kracht door het 
dorp raasde, vaagde een groot deel 
van de huizen weg. Ook in de kerk 
was de ravage aanzienlijk. Het water 
bereikte er een hoogte van 3,20 meter 
en is er wekenlang blijven staan, 
vertelt De Graaf. De 17de-eeuwse 
kerkbanken en het praalgraf stonden 
vrijwel volledig onder water. Ook nu 
staat de grafkelder onder het monu-
ment nog steeds permanent blank. 

Hoe schadelijk deze langdurige 
onderdompeling in zout water voor 

het marmer was, zou pas decennia 
later duidelijk worden. De restaurator 
die het monument in 1956 inspec-
teerde om de schade na de over-
stroming op te nemen, noemde in 
zijn verslag de scheur in de pilaster en 
de roestplekken en beschadigingen 
aan de tombe, maar beschreef het 
beeld van Van Tuyll van Serooskerke 
op een scheur na als ‘volkomen gaaf’, 
dus er was nog geen sprake van ver-
suikering aan de oppervlakte. De 
Graaf vermoedt dat het degradatie-
proces in een stroomversnelling is 
gekomen. ‘Ik heb het de laatste jaren 
erger zien worden. En het lijkt wel 
alsof het steeds sneller gaat. Als er 
niets wordt gedaan valt het marmer 
uiteen.’

Na raadpleging van deskundigen 
van onder andere de RCE en het 
Rijksmuseum is er een restauratieplan 
gemaakt. De voorgestelde aanpak 
doet denken aan de restauratie van 
het grafmonument voor Willem van 
Oranje in de Nieuwe Kerk in Delft, 
waar in de jaren 1990 een soortge-
lijke problematiek speelde. Net als 
het Delftse monument zal het graf in 
Stavenisse worden gedemonteerd 
en zullen de losse onderdelen in een 
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Uit de adhesiebetuiging van Frits Scholten, senior 
conservator beeldhouwkunst van het Rijksmuseum 
en hoogleraar Westerse beeldhouwkunst aan de 
Universiteit van Amsterdam:

Onder de 17de-eeuwse praalgraven die ons land kent 
is dit ensemble een van de prominentste funeraire 
monumenten, mede vanwege de luxe combinatie van 
tombe en privékapel. Het praalgraf is een werk van 
de belangrijkste beeldhouwer van ons land in de 
tweede helft van de Gouden Eeuw. Rombout Verhulst 
(1624-1698) leverde een belangrijk aandeel aan de 
decoratie van het Paleis op de Dam — toen stadhuis 
van Amsterdam — en maakte vooral naam als portret-
beeldhouwer en vervaardiger van de praalgraven voor 
vooraanstaande Nederlanders: enerzijds helden van 
de Republiek die waren gestorven voor de verdediging 
van ons land, zoals Maarten Tromp, Michiel de Ruyter 
en andere zeehelden, anderzijds de landadel van 
Groningen tot Zeeland. Tot die laatste categorie, die 
vaak ‘vergeten’ wordt – omdat deze monumenten zich 
niet in de grote randstedelijke kerken bevinden maar 
veelal in de intimiteit van dorpskerken –, behoort ook 
het grafmonument van Van Tuyll van Serooskerke. 
Juist die adellijke monumenten zijn echter juweeltjes 
van beeldhouwkunst, waarin Verhulst in nauw samen-
spel met zijn opdrachtgevers uitdrukking kon geven 
aan het persoonlijk verdriet en het dynastieke belang. 
In Verhulsts werk vinden we een virtuoze techniek 
— vooral in de gevoelige uitbeelding van portretten 
van levenden en overledenen — gecombineerd met 
een ingetogen classicisme. Geen theatraliteit en 
 dramatiek, zoals in de Barok van Vlaanderen waaruit 
hij voortkwam, maar een soberheid en verstilling die 
zich onder meer manifesteert in het beperkt gebruik 
van alleen zwart en wit marmer. Verhulsts grote 
 kwaliteiten als beeldhouwer zijn ook internationaal 
erkend. Zo verwierf het J. Paul Getty Museum in Los 
Angeles enkele decennia geleden al een prachtig 
marmeren portret dat Verhulst maakte van de Zeeuwse 
regent Jacob van Reijgersbergh. Kortom, het graf-
monument in de kerk van Stavenisse kan zonder 
 twijfel gerekend worden tot de beste 17de-eeuwse 
beeldhouwkunst van ons land, maar behoort ook 
vanuit internationaal perspectief tot het zeer waarde-
volle funeraire erfgoed.

Details van de tombe 
waarop de schade goed is 
te zien. Het marmer is dof 
en schilferig, en vertoont 
op verschillende plaatsen 
scheuren en roestvlekken.



op maat gemaakt bad met een 
pompinstallatie worden gelegd om 
te ontzouten. Elk onderdeel moet 
maandenlang worden gespoeld. 
Daarna begint het restaureren: het 
repareren van scheuren, het vastzet-
ten van losse delen en het aanvullen 
van verdwenen stukjes. Het ontzouten 
en restaureren gebeurt om praktische 
redenen niet in de kerk, maar in een 
restauratieatelier in Amsterdam. De 
hele operatie zal anderhalf tot twee 
jaar in beslag nemen. Totale kosten: 
bijna € 600.000 – een bedrag dat 
niet op te brengen is voor de her-
vormde kerkelijke gemeente, te meer 
omdat zij al bezig was met de res-
tauratie van de kapel en de kerk.

 
Fondsenwerving
De financiering van de restauratie 
van het kerkgebouw, dat de hoogste 
prioriteit had voor het kerkbestuur, 
is al bijna rond, deels uit eigen mid-
delen. De kapel is inmiddels opge-
knapt. Voor de restauratie van het 
grafmonument was de kerk volledig 
afhankelijk van steun van derden. 
De provincie Zeeland toonde zich 
bereid 70 procent van de kosten op 
zich te nemen, maar kan die subsidie 

pas verstrekken als de kerk zelf het 
resterende bedrag van € 180.000  
bij elkaar heeft. De Graaf wist een 
toezegging van € 30.000 bij de ge-
meente Tholen los te krijgen, kreeg 
enkele toezeggingen van plaatselijke 
bedrijven en zocht vervolgens stad 
en land af naar fondsen die willen 
bijdragen.

Ook de Vereniging Rembrandt 
werd aangeschreven. In de regel 
draagt de Vereniging niet bij aan 
restauraties van kunstwerken van 
niet-museale instellingen, maar ge-
zien het grote belang en de uitzon-
derlijke kwaliteit van dit werk van 
Rombout Verhulst besloot het bestuur 
een uitzondering te maken (zie de 
adhesiebetuiging van Frits Scholten 
op de pagina hiernaast). Voorwaarde 
is wel dat het monument een museale 
bestemming zal krijgen wanneer het 
niet meer ter plaatse kan worden 
getoond. Deze ongewone steunver-
lening is overigens geen unicum in 
de geschiedenis van de Vereniging 
Rembrandt, want in de eerste decen-
nia van de 20ste eeuw betaalde zij 
ook mee aan de restauratie van de 
beroemde gebrandschilderde glazen 
van de Sint-Janskerk in Gouda. 

De Graaf is geroerd door de finan-
ciële hulp die hij van verschillende 
fondsen en stichtingen kreeg en 
door de manier waarop er met hem 
is meegedacht. Zo wees het bureau 
van de Vereniging Rembrandt hem 
ook op andere fondsen die hij zou 
kunnen benaderen. Een aantal aan-
vragen is nog in behandeling op het 
moment dat dit Bulletin wordt ge-
drukt, en ook het krantje dat een 
plaatselijk schildersbedrijf heeft ge-
maakt om particulieren en bedrijven 
in de omgeving te mobiliseren, moet 
nog worden verspreid, maar De Graaf 
heeft vertrouwen in een goede af-
loop. ‘Ik wil het bewaard hebben voor 
de toekomst’, besluit hij zijn verhaal, 
met een laatste blik op de tombe. 
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           Een extra  
           gift doen?
Zeeuwse wortels, dol op Zeeland  
of liefhebber van 17de-eeuwse  
beeldhouwkunst en wilt u een extra 
schenking doen voor het herstel van 
het grafmonument in Stavenisse? 
Dat kan via www.verenigingrembrandt. 
nl/crowdfunding/verhulst
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Badende vrouw 
(Woman Bathing) uit  
de prentenserie The Ten 
Mary Cassatt
1890-91. Drogenaald, ets 
en aquatint in kleur op 
vergépapier, 36,5 x 26,6 
cm (plaatrand)



Mary Cassatt werd geboren in Pennsylvania en reisde  
in 1865 naar Parijs om in de leer te gaan bij de academi-
sche kunstenaar Jean-Léon Gérôme (1824-1904). In de 
jaren daarop slaagde ze erin diverse schilderijen te ex-
poseren op de officiële jaarlijkse kunsttentoonstelling, 
de Salon. De tien jaar oudere Edgar Degas was onder de 
indruk van haar werk en nodigde haar in 1877 uit om  
bij te dragen aan de groepstentoonstellingen van de 
 impressionisten. Tussen beide kunstenaars ontstond 
een vruchtbare vriendschap, waar Cassatts interesse in 
grafiek een resultaat van is. Rond 1879 experimenteerden 
ze in het atelier van Degas zij aan zij met de ets- en 
 lithokunst. 

Hier maakte Cassatt de litho Au théâtre, waar slechts 
enkele afdrukken van bekend zijn. Ze richtte zich in 
deze prent op de vrouwelijke toeschouwer die in haar 
theaterloge ook zelf wordt bekeken door het publiek. 
Waar ze het theater, de waaier en de japon opvallend 
schetsmatig neerzette, en extra witte lijnen in de steen 
kraste, gebruikte ze hetzelfde lithografische krijtje  
om het gelaat en de toneelkijker zeer verfijnd weer te 
geven. Degas en Camille Pissarro vervaardigden in de-
zelfde  periode eveneens experimentele litho’s in zeer 
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Meer dan tien jaar speurden we vanuit het 
Van Gogh Museum naarstig de kunstmarkt 
af, op zoek naar de kleurenetsen uit de serie 
The Ten van de impressionistische kunste-
naar Mary Cassatt (1844-1926). Het is een 
reeks waaraan alles klopt: de prenten zijn 
vernieuwend in technisch, stilistisch en 
inhoudelijk opzicht en ze behoren tot het 
allerbeste wat uit de Parijse prentenrevolutie 
aan het einde van de 19de eeuw is voort-
gekomen. Niet voor niets schreef de criticus 
Claude Roger-Marx in 1938: ‘Samen met de 
series van Bonnard, Vuillard en Toulouse-
Lautrec zijn dit zonder twijfel de meest 
geslaagde kleurenprenten die er bestaan’. 

Dromen 
van kleur 
op koper 

In het theater (Au théâtre)
Mary Cassatt
ca. 1880. Lithografie in zwart  
op chine collé op velijnpapier,  
29 x 22,7 cm (plaatrand)

NIEUWE AANWINST

Vier prenten
Mary Cassatt
ca. 1880-91. Verschillende technieken en afmetingen
Bijdrage: € 350.000, waarvan € 40.000 uit het  
Maljers-de Jongh Fonds, € 25.000 uit het Liesbeth  
van Dorp Fonds, € 25.000 uit het Marijke Laarhoven 
Fonds en € 20.000 uit het Claude Monet Fonds
VAN GOGH MUSEUM, AMSTERDAM

Aangekocht in 2021 met steun van de Vereniging Rembrandt 

(mede dankzij haar Maljers-de Jongh Fonds, haar Liesbeth van 

Dorp Fonds, haar Marijke Laarhoven Fonds en haar Claude Monet 

Fonds), de VriendenLoterij, het Mondriaan Fonds en de leden van 

The Yellow House.



kleine oplages, waarvan voorbeelden in verschillende 
Neder landse musea aanwezig zijn. 

Japanse kleurenhoutsneden
Na deze periode van gezamenlijk experimenteren was 
Cassatt gegrepen door de prentkunst. Ze zou de grafiek 
sindsdien beschouwen als een belangrijk onderdeel van 
haar oeuvre en wijdde er jarenlang al haar tijd en energie 
aan. In 1890 besloot ze in kleur op de etsplaat te gaan 
werken. Hoewel Cassatt zich al sinds de jaren zeventig 
liet inspireren door haar verzameling Japanse kleuren-
houtsneden, werd ze als door de bliksem getroffen door 
de omvangrijke tentoonstelling van zulke ukiyo-e in 1890 
in de École des Beaux-Arts. Vincent van Gogh zag deze 
expositie overigens ook; op doorreis van de inrichting in 
Saint-Rémy naar Auvers stopte hij in Parijs om zijn 
kersverse neefje Vincent te ontmoeten en de tentoon-
stelling te bewonderen. 

Cassatt schreef kort daarna vol geestdrift over de 
werken aan haar kunstenaarsvriendin Berthe Morisot: 
‘… we kunnen de Japanse prenten in de Beaux-Arts gaan 
bekijken. Echt, die mag je niet missen. Als je kleuren-
prenten wilt maken, is er niets mooiers voorstelbaar.  
Ik droom ervan en denk nergens anders meer aan dan 
aan kleur op koper’.  

The Ten
Deze dromen van kleur op koper leidden tot een van de 
belangrijkste prentenseries van het fin de siècle: The Ten. 
In deze tien kleurenetsen verkende ze de intieme dage-
lijkse rituelen van een vrouw uit de gegoede burgerij, 
een afgeschermde wereld waar zij als vrouw toegang toe 
had: het opstaan, wassen, aankleden, het bijhouden van 
correspondentie, het theedrinken en knuffelen met je 
kind. In het afbeelden van vrouwelijk naakt liet ze zich 
inspireren door de 18de-eeuwse Japanse kunstenaar 
Kitagawa Utamaro, van wie ze verschillende toiletscènes 
bezat. De heldere verdeling in strakke lijnen, kleurvlakken 
en diagonale lijnen, en de decoratieve patronen en ara-
besken in Cassatts werk zijn eveneens terug te voeren 
op de Japanse prentkunst. De sierlijke patronen op de 
kleding, het behang en de tapijten spelen vaak een zeer 
prominente rol en bepalen voor een groot deel de aan-
trekkingskracht en frisse uitstraling van de prenten. 
Het lijkt alsof Cassatt zich heeft verloren in het abstracte 
samenspel van kleur en vorm. 
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Toiletscène 
Kitagawa Utamaro
1797. Kleurenhout - 
s nede, 38,6 x 26,2 cm 
BRITISH MUSEUM,  

LONDEN

Zelfportret
Mary Cassatt
1878. Transparante en dekkende 
waterverf op papier, 60 x 41,1 cm
METROPOLITAN MUSEUM OF ART, 

NEW YORK 



Cassatt combineerde deze Japanse elementen met de 
tere kwaliteit en nadruk op de lijn die de westerse ets-
traditie kenmerkt. Deze vermenging van Oost en West 
zien we eveneens terug in de fysionomie van haar figuren, 
die enigszins Aziatisch aandoen. Wat de prenten daar-
naast zo aantrekkelijk maakt, is de meditatieve sfeer 
waarmee ze de ‘stille rituelen’ van vrouwen afbeeldde. 
Cassatt slaagde er altijd in een rijk innerlijk leven van 
haar figuren te suggereren. Ze wist een poëzie van het 
alledaagse burgerlijke leven te bereiken die nauw ver-
want is aan die van de 17de-eeuwse Hollandse schilder-
kunst, in het bijzonder die van Johannes Vermeer. 

Gedurfde keuze
De invloed van de Japanse kunst was boven alles bepalend 
voor haar buitengewoon gedurfde keuze de etsen in kleur 
te vervaardigen. De meeste etsen die toentertijd werden 
gemaakt, waren – in navolging van de grote meesters uit 
het verleden – monochroom;  gekleurde prenten vond je 
toen vooral in reclames en affiches op straat. Bovendien 
was het vervaardigen van kleurenetsen in technisch en 
ambachtelijk opzicht erg ingewikkeld. 

Cassatt was zelf nauw betrokken bij het gehele maak-
proces – het etsen, afwerken, inkten en drukken – en 
 belichaamde met deze aanpak de idealen van de ‘originele 
prentkunst’. Samen met de artistieke drukker Leroy 
(meester-drukker bij het Parijse atelier Delâtre) werkte 
ze in totaal 25 dagen aan het afdrukken van de koper-
platen. Ze ondertekende de uiteindelijke oplage met het 
opschrift ‘Imprimé par l’artiste et M. LeRoy’, wat een 
uitzonderlijk eerbetoon is aan de essentiële rol van de 
meester-drukker bij het vervaardigen van kleurengrafiek. 
Net als vrouwelijke kunstenaars krijgen drukkers binnen 
de kunstgeschiedenis nog lang niet de aandacht die ze 
verdienen. 

Elke afdruk een kunstwerk op zich
Het lange tijdsbestek van het maakproces valt te ver-
klaren vanuit Cassatts experimentele werkwijze, die wel 
wordt aangeduid als cuisine: de kunstenaar gaat te werk 
als een chef die in de keuken een nieuw recept uitpro-
beert. Net als de andere belangrijke impressionistische 
prentmakers Degas en Pissarro benaderde ze de etsplaat 
als een kunstschilder zijn doek. Elke afdruk was voor 
haar een kunstwerk op zich, dat haar volle aandacht en 
tijd verdiende. Ze mengde zelf de prachtige tinten uit 
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De brief (The Letter)  
uit de prentenserie The Ten 
Mary Cassatt
1890-91. Drogenaald, vernis 
mou en aquatint in kleur op 
vergépapier, 34,5 x 21,2 cm 
(plaatrand)



commercieel vervaardigde standaardkleuren drukinkt, 
wat hoogst ongebruikelijk was voor een kunstenaar. 
Cassatt bracht de inkten à la poupée – dus handmatig – 
aan op het koperen plaatje, waardoor de intensiteit en 
menging van de kleuren en de textuur van de inkt per 
druk verschilt. Samen met Leroy koos ze voor twee, of 
soms zelfs drie koperplaten voor elke prent van de serie: 
een plaat met de lijntekening in drogenaald en een tweede 
of zelfs derde plaat voor de tonen en vlakken. Hiervoor 
zette ze een heel scala aan technieken in, waaronder 
aquatint, vernis mou en handgeschilderde accenten. 
Overal is de hand van de kunstenaar zichtbaar; dit zijn 
daarmee de ultieme painter’s etchings, die zich kunnen 
meten met die van grote meesters uit de traditie, zoals 
Rembrandt en Goya. 

Tijdgenoten
Pissarro was zeer onder de indruk van de serie, die in 
1891 werd geëxposeerd bij de galerie Durand-Ruel, en 
schreef erover aan zijn zoon Lucien: ‘Het is absoluut 
noodzakelijk om, nu wat ik gisteren bij juffrouw Cassatt 
zag nog vers in mijn geheugen zit, je te vertellen over de 
kleurenetsen die ze tegelijk met mij bij Durand-Ruel 
gaat exposeren. […] het resultaat is bewonderenswaardig, 
zo mooi als Japanse kunst, maar gedaan met gewone 
drukkersinkt!’ Degas kocht drie van haar etsen ter plekke, 
waaronder Woman Bathing, en schreef zo geïnspireerd  
te zijn door haar prentenserie dat hij zelf ook een reeks 
intieme toiletscènes wilde gaan graveren. 

Cassatt liep al tegen de vijftig toen ze haar serie kleu-
renprenten exposeerde. Als oudgediende uit de impres-
sionistische avant-garde positioneerde ze zich opnieuw 
in de voorhoede van de moderne kunst. Dit maakt haar 
een essentiële kunstenaar voor het Van Gogh Museum, 
waar zowel de impressionistische tijdgenoten van Van 
Gogh als de bloeiperiode van de grafiek tijdens het fin de 
siècle speerpunten in het verzamelbeleid zijn. Hoewel 
de kwaliteit en originaliteit van haar werk leidend zijn, 
vormt deze aankoop een welkome correctie op de onder-
vertegenwoordiging van vrouwelijk talent in het museum 
en de Collectie Nederland. 

De nieuw verworven prenten van Cassatt zijn in elk ge val 
nog tot in mei in het Van Gogh Museum te bewonderen. 

Fleur Roos Rosa de Carvalho

Senior conservator prenten en tekeningen
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Het doorpassen (The Fitting) 
uit de prentenserie The Ten
Mary Cassatt
1890-91. Drogenaald, ets en 
aquatint in kleur op vergépapier, 
37,7 x 25.6 cm (plaatrand)



  
Ruim 16.000 leden telt de Vereniging Rembrandt. 

In elk Bulletin stelt ze twee van hen voor. Op deze pagina 
Wouter Lammers (28 jaar), promovendus bestuurskunde aan 

de KU Leuven, Rembrandtlid sinds 2019.
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Vereniging Rembrandt
‘Het leek me leuk om vaker tentoon-
stellingen te bekijken en daar ook de 
tijd voor te nemen. Als ik een ticket 
voor een museum koop, voel ik me 
altijd een beetje gedwongen om het 
hele museum te bekijken, maar met 
de Rembrandtkaart loop je zó even 
binnen.’

Eerste kunstervaring
‘Mijn ouders namen me mee naar 
musea en tentoonstellingen, maar 
de eerste keer dat ik echt zelf ging 
kijken was toen ik een jaar of acht-
tien was. Dat was in Museum Dr. 
Guislain in Gent, waar outsiderkunst 
werd getoond.’

Goed bezig
‘Singer Laren breidt nu heel mooi uit, 
zeker een bezoek waard. Een ander 
museum dat een compliment ver-
dient is het Drents Museum in Assen. 
Op de tentoonstelling over Henk 
Helmantel van vorig jaar hadden ze 
naast de schilderijen objecten uit het 
atelier neergezet die op die werken 
zijn afgebeeld. Zo leer je kijken. Je 
keek als het ware door de ogen van 
de kunstenaar.’

Museum buitenland
‘Grote musea als het Louvre of de 
Hermitage vind ik erg overweldi-
gend. Ik ga liever naar kleinere 
musea, zoals Museum Mayer van 
den Bergh in Antwerpen of het 
Römisch-Germanisches Museum  
in Keulen.’

Opvallende aankoop
‘Dada-merika, aangekocht door 
Museum de Fundatie, vond ik een 
spannende aankoop. Interessant, 
want zoiets kende ik nog niet.’

Kunstenaar
‘Ik houd van het impressionisme 
en van moderne kunst. Bij mij thuis 
hangen vooral foto’s van werk van 
David Hockney. Heel kleurrijk, je 
blijft ernaar kijken. Helaas heb ik de 
tentoonstellingen in Amsterdam en 
Brussel gemist, maar ik hoop dat ik 
zijn werk nog eens ergens anders 
kan bekijken.’

Indrukwekkend
‘De glasinstallaties van Chihuly in 
het Groninger Museum vond ik heel 
indrukwekkend. Ook hier is kleur 
weer het toverwoord. Dat zijn echt 
van die werken die je van alle kanten 
wilt fotograferen, maar ze zijn  
eigenlijk niet te vatten in een foto.’

Minder zien
‘Tekstbordjes met de naam van de 
kunstenaar. Die maken het moeilijk 
om zelf een kunstwerk te beoorde-
len, je wordt toch beïnvloed als je 
weet van welke kunstenaar het is. 
Het lijkt me wel spannend als musea 
de werken een keer zonder namen 
presenteren.’  
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In 2021 kocht Museum Rotterdam een portret van Jacob Spoel met daarop twee 
kinderen uit het eerste huwelijk van de vooraanstaande Rotterdamse bankier 
Rudolf Mees. Het schilderij complementeert een dubbelportret van dezelfde 
kinderen dat zich al in de collectie van het museum bevond. Een set gelijktijdig 
gemaakte, maar onderling afwijkende dubbelportretten door dezelfde schilder 
uit hetzelfde jaar is uiterst zeldzaam. De ontknoping van de toedracht is te vinden 
in een brief in het familiearchief Mees.

Dubbel dubbelportret 
          Museum Rotterdam 
is momenteel in transitie. 
Alleen de WOII -opstelling 
aan de Coolhaven is open 
voor publiek. Er wordt druk 
gewerkt aan de ontwik-
keling van een nieuwe 
stadsmuseale functie  
in Rotterdam.

NIEUWE 
 AANWINST

Dubbelportret van  
de kinderen Mees
Jacob Spoel
1850. Olieverf op doek,  
118 x 90 cm
Bijdrage: € 1.482
MUSEUM ROTTERDAM

Aangekocht in 2021 met steun  

van de Vereniging Rembrandt  

en de Stichting Vrienden van 

Museum Rotterdam.
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Eerst even terug in de tijd. In 2012 
ontving Museum Rotterdam uit 
een schenking een portret van  
de bijna vijfjarige Rudolf Adriaan 
en zijn driejarige zusje Anna 
Jacoba, gemaakt door Jacob Spoel 
(1820-1868). De kinderen spelen 
hierop met een blokkenpuzzel.  
De bankiersfamilie Mees was 
 recent in het nieuws omdat uit 
 onderzoek naar het koloniale en 
slavernijverleden van Rotterdam 
is gebleken dat zij heeft geïnves-
teerd in ondernemingen die ook 
actief waren in de slavernij. Aan de 
andere kant zaten verschillende 
leden van de familie, onder wie 
Rudolf Mees – de grootvader van 
de geportretteerde kinderen –,  
in het Rotterdamse antislavernij-
comité.

Een gelukkig huwelijk
Vader Rudolf Mees verloor zijn 
vrouw Clasina Catharina Mees 
(een achternicht) in 1847, zeven 
maanden na de geboorte van 
Anna. In de overlijdensadvertentie 
spreekt hij van de ‘allergelukkigste 
Echtverbindtenis’ met Clasina,  
die hem twee kinderen naliet.1 
Vlak voor zijn tweede huwelijk, op 
14 augustus 1850 met Machtilda 
Vink, gaf hij aan Jacob Spoel, op dat 
moment een van de belangrijkste 
Rotterdamse portrettisten van de 
elite, de opdracht voor dit portret 
van zijn twee kinderen. 

In mei 2021 bleek er tot verras-
sing van het museum dat er nóg een 
door Jacob Spoel gemaakt dubbel-
portret van deze kinderen uit 1850 
bestond, dat op een Haagse veiling 
werd aangeboden. De schilderijen 
zijn even groot en ook de lijsten met 
in de bovenhoeken een sierlijke 

‘M’ – van Mees – zijn identiek. Dit 
keer hebben Rudolf en Anna zich 
samen teruggetrokken op een  
balkon waar de bladeren van een 
wijnrank speels naar binnen piepen. 
Anna is weer in smetteloos wit  
gekleed en Rudolf draagt ook hier 
zijn rood-groen geruite out fit. In 
alles ademt de voorstelling de sfeer 
van welvarendheid; het rommelige 
hoopje ietwat gehavend speelgoed 
op de vloer heeft iets authentieks 
en verstoort het idyllische tafereel 
niet.2

‘Tante Mie’
Maar waarom liet Mees twéé 
 dubbelportretten van zijn kinderen 
maken? Het antwoord is onlangs 
gevonden in een brief van zijn 
kleinzoon Rudolf Mees, die met 
zijn achterneef mr Willem Mees 
over ‘familieaangelegenheden’ 
correspondeert.3 Op 1 december 
1942 schrijft hij dat het portret op 
‘de veranda’ – de nieuwe aanwinst – 
de eerste versie was die zijn groot-
vader in de zomer van 1850 liet 
maken. Meteen daarna liet zijn 
grootvader ook voor zijn zus Maria, 
ook wel ‘tante Mie’ genoemd, een 
portret maken. Want, zo schrijft 
hij, zij had in de periode dat haar 
broer weduwnaar was het huis-
houden gedaan en gezorgd voor  
de kinderen ‘op wie zij erg gesteld 
was’. Het tweede schilderij is dus 
dat waarop de kinderen met de 
blokkenpuzzel spelen. 

Kleinzoon Rudolf Mees schrijft 
ook dat hij na het overlijden van 
zijn moeder Anna Pijnappel in 1915 
het eerste portret kreeg. Zijn vader, 
de kleine Rudolf op het schilderij, 
was al in 1885 overleden, maar het 
verhaal bleef gelukkig in de familie 

bewaard. En dankzij de brief 
weten we dat de twee dubbel-
portretten nu niet zijn herenigd, 
maar verenigd. 

Liesbeth van der Zeeuw

Conservator Museum Rotterdam

Noten

1. Nieuwe Rotter-
damsche Courant, 
20 december 1847.

2. De blokkenpuzzel 
met de afbeelding  
van de kathedraal van 
Reims waarmee de 

kinderen op de  andere 
versie spelen, is be-
waard en hoorde bij 
de schenking in 2012. 
Of ook het speel goed 
op het recent aan ge-
kochte portret is be-
waard, is niet  bekend. 
Museum  Rotterdam 

heeft voorbeelden van 
vergelijkbaar speel-
goed in de collectie.

3. Stadsarchief 
 Rotterdam, Familie-
archief Mees nr. 39, 
inventaris nummer 12.

Dubbelportret van  
de kinderen Mees
Jacob Spoel
1850. Olieverf op doek, 
118 x 90 cm
MUSEUM ROTTERDAM

Geschonken in 2012.



Het was een duizelingwekkende achtbaan. Vanaf het 
moment dat ik het schilderij in oktober zag hangen in 
een interieur op een foto van het veilinghuis Grisebach 
in Berlijn, tot aan de daadwerkelijke veiling op 2 de-
cember. Al jaren droomden wij van een Nederlands 
zeegezicht van Beckmann. Als dan plotseling een 
schilderij met dit onderwerp en van deze kwaliteit na 
85 jaar voor het eerst op de markt verschijnt, voelt dat 
als een sensatie. Maar al snel breekt ook het zweet een 
beetje uit, want dan begint de puzzel waarvan elk 
stukje in korte tijd op zijn plek moet vallen: conditie, 
herkomst en bovenal steun van alle fondsen, in het bij-
zonder de Vereniging Rembrandt. Over de kunsthisto-
rische en schilderkunstige kwaliteit van het schilderij 
voelden wij geen twijfel, dit werk heeft alles waar we al 
die jaren naar zochten. 
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Max 
Beckmann 
aan zee

Ik kon het me eerst bijna niet voor-
stellen. Maar ineens bedacht ik: 
waarom niet? Sterker nog, er is een 
gerede kans dat Max Beckmann 
(1884-1950) Kunstmuseum Den Haag 
– toen nog het Gemeentemuseum – 
ooit heeft bezocht. Hij woonde en 
werkte tien jaar in Nederland, waar 
hij in 1937 als banneling arriveerde. 
Of hij inderdaad door de zalen van 
Berlage heeft gedwaald weten we niet, 
want helaas was er in die tijd geen  
gastenboek in het museum. Hoe dan 
ook, ik dacht hieraan toen in februari 
het schilderij Baders met groene  
kleedcabine en schippers met rode broek 
uit 1934 in het museum arriveerde. 
Alleen al de gedachte dat Beckmann 
mogelijk in de zaal heeft gestaan waar 
het schilderij nu te zien is, maakte  
me stil vanbinnen. 

NIEUWE AANWINST

Baders met groene kleedcabine en  
schippers met rode broek
Max Beckmann
1934. Olieverf op doek, 80 x 60 cm
Bijdrage: € 1.255.000, waarvan € 35.000 uit het 
Themafonds Moderne kunst, € 30.000 uit het  
Op Dreef Fonds en € 20.000 uit het Schorer  
Romeijn Grothe Fonds
KUNSTMUSEUM DEN HAAG

In 2022 aangekocht met steun van Vereniging Rembrandt  

(mede dankzij haar Themafonds Moderne kunst, haar Op Dreef 

Fonds en haar Schorer Romeijn Grothe Fonds), het Mondriaan 

Fonds, de VriendenLoterij, het Fonds Kunstmuseum en de 

Mondriaan Business Club.

Voorstudie voor Baders met groene  
kleedcabine en schippers met rode broek
Max Beckmann
1 juli 1934. Potlood op papier, afmetingen onbekend
PARTICULIERE VERZAMELING
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ALLEEN OP HET STRAND

Beckmann heeft een groot aantal strandgezichten  
geschilderd. Al op jonge leeftijd had hij een bijzondere 
liefde voor de zee ontwikkeld. In 1905 schreef hij: ‘Als 
ik keizer van de wereld zou zijn, zou ik als hoogste recht 
verlangen één maand per jaar alleen op het strand te 
mogen zijn.’ In 1934 bezochten Beckmann en zijn vrouw 
Mathilde (Quappi) voor het eerst de kustplaats Zand-
voort. Dit bezoek resulteerde in een aantal schilderijen, 
waaronder strandscènes, duinlandschappen en een 
voorstelling van de badplaats. Baders met groene kleed-
cabine en schippers met rode broek toont de zomerse 
kust gezien vanaf de promenade. Het strand wordt 
bevolkt door verschillende types: de schippers, in rood 
en blauw gekleed, staan nabij een boot en een groene 
kleedcabine. Twee kinderen spelen in het zand, terwijl 
in het water baders genieten van de golven. Aan de  
horizon zien we nog net een stoomschip varen. 

Beckmann dateerde het werk 1 juli 1934. Op dat 
moment waren zijn vrouw en hij nog in Zandvoort, 
terwijl het schilderij volgens Mathilde pas later dat 
jaar in Berlijn is geschilderd. Beckmann baseerde de 
voorstelling op een zeer gelijkende schets, die wél ter 
plekke in Zandvoort was gemaakt en zich in een voor 
ons onbekende particuliere collectie bevindt. Deze 
werkwijze is typerend voor de kunstenaar, die lang aan 
zijn schilderijen werkte en deze meestal op basis van 
een foto of schets voltooide. De zeer specifieke datering 
benadrukt dat het hier gaat om zijn persoonlijke  
herinnering aan een bewust moment. 

Stilistisch gezien is dit strandgezicht kenmerkend 
voor Beckmanns oeuvre: het gebruik van een staand 
formaat – atypisch voor een landschap – en een ver-
vreemdende compositie, opgezet in heldere kleuren en 

zwarte contourlijnen. Zijn landschappen hebben op het 
eerste gezicht een minder beklemmend en claustrofo-
bisch karakter dan zijn figuurstukken, waar personen 
en objecten in de krappe ruimte op het doek bijeen zijn 
geperst. Maar compositorisch zijn de landschappen vaak 
dramatisch te noemen. Met name in zijn zeegezichten 
bespeur je eerder een gevoel van hoop en verlangen 
naar vrijheid, een ontsnapping aan de beangstigende 
gebeurtenissen om hem heen. Wanneer je voor het 
schilderij staat, dan voelt het alsof de horizon begint  
te draaien, waarbij een dreigende werking uitgaat van 
de hoge zeespiegel. Baders met groene kleedcabine en 
schippers met rode broek is een desoriënterend landschap, 
gemaakt in een verwarrende tijd.  

ENTARTETE KUNST

Beckmann schilderde dit werk op een cruciaal moment 
in zijn leven. Tot 1933 ging het hem voor de wind. 
Vanaf 1924 gaf hij les aan de Städelschule in Frankfurt, 
waar hij veel waardering kreeg van zowel kunstcritici 
als -kopers. Hij exposeerde regelmatig in Europa en de 
Verenigde Staten, en belangwekkende musea verwier-
ven zijn werk. In 1931 had hij zijn eerste solo-expositie 
in Galerie de la Renaissance in Parijs, waarmee hij 
hoopte op internationale (lees Franse) roem. Maar in 
1933 kwam er abrupt een einde aan zijn positie als 
vooraanstaand kunstenaar. Zodra de nationaalsocialis-
ten in Duitsland de macht hadden gegrepen, verloor 
Beckmann zijn positie in Frankfurt. Een aantal jaar 
later werd zijn werk als entartet (ontaard) bestempeld. 
Maar liefst 600 van zijn werken werden in beslag ge-
nomen en in 1937 toonden de nazi’s zijn strandgezicht 
Der Strand, am Lido (1927) ter beschimping op de 
Entartete Kunst-tentoonstelling die langs verschillende 
steden in Duitsland en Oostenrijk reisde. Een dag na 
Hitlers onheilspellende toespraak ter gelegenheid  
van de opening van het Haus der Deutschen Kunst in 
München vluchtten Beckmann en zijn vrouw naar 
Nederland. 

Beckmann zou in ballingschap in Amsterdam ver-
blijven. Gedurende de Tweede Wereldoorlog leefde hij 
daar een relatief geïsoleerd leven. Ondanks de bezetting 
reisde hij nog altijd naar Zandvoort. Zelfs toen het 
strand vanaf 1942 niet meer toegankelijk was door de 
bouw van de Duitse kustverdedigingslinie Atlantikwall, 
schilderde hij nog Nederlandse zeegezichten – een ont-
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Max Beckmann in een 
strandstoel in Zandvoort, 
zomer 1934
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snapping aan de benauwende realiteit. Zijn tijd in 
Nederland zou uiteindelijk een van de meest produc-
tieve fases in zijn leven vormen. 

BECKMANN IN NEDERLANDSE MUSEA

Terug naar november 2021, toen Baders met groene 
kleedcabine en schippers met rode broek korte tijd was  
te zien bij een vestiging van het veilinghuis in Zürich 
om potentiële Zwitserse kopers te interesseren. Daar 
hebben wij het schilderij uitgebreid kunnen onderzoe-
ken. Het verfoppervlak bleek – zoals Beckmann dat 
het liefst zag – niet te zijn gevernist, het schilderij is 
onbedoekt en in een opvallend goede conditie. Alle 
seinen stonden op groen voor het schrijven van een  
inhoudelijke aanvraag. We zaten op dat moment drie 
weken voor de veiling. Gelukkig waren we meteen  
begonnen met ons onderzoek en de voorbereiding van 
ons inhoudelijke verhaal. Dat de fondsen die ons onder-
steunden zo kort voor een veiling aanvragen kunnen 
beoordelen, is van essentiële waarde voor zo’n proces  
– en iets waar veel buitenlandse musea jaloers naar 
kijken. Tegelijkertijd is het ook essentieel om een kans 
te maken op een veiling. En dan de veiling zelf: het  
ongewisse moment waarbij je van tevoren nooit weet 
hoeveel tegenbieders er zijn en hoever zij bereid zijn  
te gaan. Alle inzet kan dan zomaar vruchteloos blijken. 
Maar als het wel lukt, dan brengt dat grote vreugde. 

Recent is de Collectie Nederland een paar werken 
van Beckmann rijker geworden. Twee jaar geleden 
kocht Museum Boijmans Van Beuningen met steun 
van de Vereniging Rembrandt het schilderij Apollo en 
in 2019 kreeg Singer Laren een schilderij als beloofd 
legaat in de collectie. In totaal zijn er nu zeven schilde-
rijen van Beckmann in Nederlandse openbare verza-
melingen. Dat lijkt heel wat, maar is bescheiden als je 
nagaat dat een van de belangrijkste Duitse schilders van 
de 20ste eeuw een derde van zijn oeuvre in Nederland 
heeft gemaakt.

Beckmann is dan ook een kunstenaar die historisch 
gezien onlosmakelijk verbonden is met Nederland.  
In 1956 – zes jaar na zijn dood – organiseerde Kunst-
museum Den Haag een groot overzicht van zijn werk. 
Naar aanleiding van deze tentoonstelling, waar maar 
liefst 120 werken te zien waren, verwierf het museum 
het schilderij Klein café, draaideur uit 1944. Ook de 
overige schilderijen van Beckmann in de Collectie 

Nederland zijn vrijwel allemaal gemaakt in de periode 
van zijn ballingschap van 1937 tot 1945. Samen met 
het vroege winterlandschap uit 1930 in het Van Abbe-
museum is de nieuwe aanwinst van het Kunstmuseum 
Den Haag hierop een uitzondering. 

Het jaar waarin Beckmann Baders met groene kleed-
cabine en schippers met rode broek schilderde, markeert 
een omslagpunt in zijn leven. In 1934 ging Beckmanns 
vijftigste verjaardag, die in andere omstandigheden 
groots en publiekelijk gevierd zou zijn, stilzwijgend 
voorbij. In februari dat jaar schreef hij echter strijd-
baar: ‘De duivel van de schilderkunst raast nog steeds 
in mij, en is zelfs sterker geworden nu de jaren voor-
bijgaan – juist nu – en ondanks alles.’ 

Doede Hardeman

Hoofd Collecties Kunstmuseum Den Haag

Met dank aan mijn collega’s van Kunstmuseum Den Haag,  

in het bijzonder Thijs de Raedt (conservator moderne kunst), 

Frouke van Dijke (conservator 19de eeuw) en Louise Bjeldbak 

Henriksen, stagiaire van de afdeling Moderne Kunst.
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Klein café, draaideur
Max Beckmann
1944. Olieverf op doek,  
89 x 69,4 cm
KUNSTMUSEUM DEN HAAG



Al meer dan veertig jaar lang is 
kunstliefhebber en verzamelaar 
op bescheiden schaal Jacques 
Klok lid van de Vereniging 
Rembrandt. Eind 2021 besloot hij 
zijn testament aan te passen. Hij 
koos ervoor niet meer een deel, 
maar zijn gehele nalatenschap 
via de Vereniging Rembrandt ten 
goede te laten komen aan onze 
gezamenlijke kunstcollecties.

Jacques Klok (72) uit Den Haag is 
opgegroeid met kunst. Zijn vader  
en grootvader waren architect, zijn 
moeder was opgeleid als binnen-
huisarchitect en zijn grootvader van 
moederskant was beeldhouwer. ‘We 
bezochten vaak tentoonstellingen  
en mijn vader nam me altijd mee om 
te kijken wat er gebouwd werd. Dat 

sprak me aan.’ Zijn ouders waren  
lid van de Vereniging Rembrandt en 
zelf meldde hij zich ook aan toen hij 
achter in de twintig was. ‘Geen auto-
matisme, maar een bewuste stap,’ 
zegt hij daarover. ‘De Rem brandt-
kaart speelde daarbij geen rol. Als je 
je kaart in die tijd bij de entree van 
een museum liet zien, wisten ze vaak 
niet eens wat dat was.’ 

 
Met elkaar iets mogelijk maken
Klok heeft tijdens zijn vele museum-
bezoeken in binnen- en buitenland 
een voorkeur ontwikkeld voor be-
paalde stromingen, zoals de School 
van Barbizon en het impressionisme, 
en werd ook vaak verrast door iets 
wat hij nog niet kende. Zo raakte hij 
na een bezoek aan de tentoonstel-
ling over Emil Nolde in 2003 in Den 
Haag gefascineerd door het Duitse 
expressionisme, waarna hij gericht 
tentoonstellingen met werk van Duitse 
expressionisten als Max Beckmann, 
Ernst Barlach en Wilhelm Lehmbruck 
ging bezoeken. De aankoop van 
Beckmanns Apollo in 2020 werd door 
hem dan ook met enthousiasme be-
groet. 

Afkomstig uit een familie met 
 verzamelaarsbloed – zijn grootvader 
verzamelde antiek, zijn ouders koch-
ten af en toe een impressionistisch 
schilderij of werk op papier en zelf 
heeft hij een collectie fotografica 
bijeengebracht – schept Klok er 
 plezier in om bij te dragen aan 
nieuwe aanwinsten voor musea. 
‘Musea doen hetzelfde als ik als ver-
zamelaar deed: onderzoeken welke 
dingen in de collectie ontbreken,  
een lijstje maken, beurzen bezoeken, 
verguld zijn omdat je iets moois hebt 
gevonden. Zoals nu met De vaandel-
drager van Rembrandt. Ik kan het 

schilderij zelf niet kopen, maar 
voortaan wel zien in een museum. 
Dat is het leuke van dit doel: met z’n 
allen heb je een pot geld waar je iets 
in stopt zodat er een kunstwerk mee 
kan worden gekocht. Bij de Vereniging 
Rembrandt wordt heel zorgvuldig 
gekeken, de gesteunde werken zijn 
altijd toppers. Ik ga meestal ook 
even kijken als ik in een museum ben 
waar een nieuwe aankoop is te zien.’

Een Fonds op Naam
Klok had de Vereniging Rembrandt 
al sinds de jaren negentig in zijn 
 testament staan met twee andere 
goede doelen, waarbij elk een derde 
deel van zijn nalatenschap zou 
 krijgen. Recent besloot hij zijn testa-
ment te herzien en daarbij te kiezen 
voor één begunstigde om een zo groot 
mogelijke impact te kunnen maken. 
Dat werd de Vereniging Rembrandt. 
Vanuit zijn nalatenschap zal een 
Fonds op Naam bij de Vereniging 
worden ingesteld, dat ter nage-
dachtenis de naam van zijn ouders 
zal gaan dragen en van waaruit 
aankopen op zijn favoriete verzamel-
gebieden zullen worden gesteund. 
Als dank werd Klok uitgenodigd zich 
aan te sluiten bij Jacobs Gilde, een 
gezelschap van mensen die via de 
Vereniging Rembrandt willen nalaten 
aan het openbaar kunstbezit in 
Nederland. 
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Verzamelaarsbloed

           Voor meer informatie  
over nalaten aan de Vereniging 
Rembrandt of Jacobs Gilde kunt  
u contact opnemen met Leonie 
Pels Rijcken (zie p. 58).



In 2021 kregen twee marmeren 
tuinvazen in het park van Huys ten 
Donck in Ridderkerk een nieuw 
omhulsel om ze tijdens de winter-
maanden te beschermen. De vazen 
zijn daar in 1991 gekomen met steun 
van de Vereniging Rembrandt. 
Johan ter Molen, destijds adjunct- 
directeur van Museum Boijmans 
Van Beuningen en bestuurslid van 
de Vereniging Rembrandt, herinnert 
zich hoe er bij de aankoop van deze 
vazen een creatieve oplossing moest 
worden gevonden.

In 1991 trachtte de bewoner van de 
particuliere buitenplaats Huys ten 
Donck bij Ridderkerk twee monumen-
tale marmeren tuinvazen te verwer-
ven, gesigneerd door Jan Pieter van 
Baurscheit I. Van deze Antwerpse 
beeldhouwer was in het park van 
oudsher reeds een beeldengroep uit 
1710 aanwezig, voorstellende Hercules 
in gevecht met de reus Antaeus. Om 
de financiering rond te krijgen werd 
een subsidieaanvraag ingediend bij 
de Vereniging Rembrandt, die tot 
een uitvoerige discussie binnen het 
bestuur heeft geleid. Weliswaar was 
men unaniem van oordeel dat met 
de verwerving van deze vazen het 
Nederlandse kunstbezit zou worden 
verrijkt, maar de Vereniging kan 

 alleen steun verlenen aan een open-
bare instelling. Om uit deze impasse 
te komen is een creatieve oplossing 
bedacht. De tuinvazen werden met 
de door de Vereniging Rembrandt  
en andere subsidiegevers toege-
zegde middelen aangekocht door  
de Stichting Museum Boijmans Van 
Beuningen. Voorwaarde was dat  
de aanwinst in de tuin van Huys ten 
Donck werd geplaatst en dat het 
museum zou toezien op zorgvuldig 
beheer.1 

‘Statuarius Regis’
Jan Pieter van Baurscheit I (1669-1728) 
was in de omgeving van Bonn geboren 
en kwam in 1691 naar Antwerpen, 
waar hij in de leer ging bij de beeld-
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Een noodgreep 
voor twee tuinvazen

JOHAN TER MOLEN



houwer Pieter Scheemaeckers.2  
Zijn vroegst bekende werk dateert 
uit 1700: een naar het leven vervaar-
digd borstbeeld van de Spaanse 
 koning Filips V, dat bestemd was 
voor het stadhuis van Antwerpen.3 
Waar schijn lijk mocht hij zich vanwege 
deze opdracht koninklijk hofbeeld-
houwer noemen, een titel waarnaar 
hij in de signatuur van zijn tuinvazen 
verwees met ‘STATUARIUS REGIS’. 
Dat hij deze aanduiding in 1714 nog 
gebruikte is opmerkelijk. In 1713 
waren de Zuidelijke Nederlanden bij 
de Vrede van Utrecht namelijk toe-
gewezen aan de Oostenrijkse tak van 
de Habsburgers, waardoor geen ko-
ning meer de hoogste gezagsdrager 
was, maar keizer Karel VI. Nadat de 
feitelijke machtsoverdracht had 
plaatsgevonden heeft Van Baurscheit 
toestemming gekregen om de titel 
‘Sculptor Caesaris’ te gebruiken.

De vazen, die geplaatst zijn op 
sokkels met Louis XIV-ornamenten, 
hebben aan twee zijden een reliëf-
voorstelling. Hierop zijn elegante, 
schaars geklede nimfen en enkele 
herkenbare figuren uit de klassieke 
mythologie weergegeven. Zo is de 
in een laurierboom veranderende 
Daphne te zien. De vrouwen op de 
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Twee tuinvazen
Jan Pieter van Baurscheit I
1714. Marmer, H 147 cm (vazen,  
incl. sokkel H 240 cm) 
HUYS TEN DONCK, RIDDERKERK

(in bruikleen van Museum Boijmans  
Van Beuningen, Rotterdam)

Aangekocht in 1991 met steun van de 
 Vereniging Rembrandt, de Erasmus-
stichting, de Stichting Het Huys ten 
Donck, Stichting Verzameling Van  
Wijngaarden-Boot, Stichting Elise 
 Mathilde Fonds en Jhr. F.W.E. Groeninx 
van Zoelen.
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andere vaas zijn voorzien van ver-
schillende muziekinstrumenten en 
worden gadegeslagen door de godin 
Pallas Athena, herkenbaar aan haar 
karakteristieke helm en Medusaschild. 
Tegen de met acanthusbladeren 
 bedekte onderrand bevindt zich  
aan weerszijden een plastisch vrou-
wenkopje, terwijl het hoofd van een 
 lachende man, vermoedelijk een 
satyr, op de oren is aangebracht.4 
Van de vaas met de voorstelling van 
Daphne is een ontwerptekening be-
waard gebleven.5 De afwijkende 
dekselknop doet vermoeden dat de 
vrij hard uitgevoerde pijnappels, die 
nu de bekroning vormen, een latere 
vervanging zijn.

Herkomst
De tuinvazen, die in 1991 vanuit de 
Engelse kunsthandel werden aan-
gekocht, waren afkomstig van het 
landgoed Panshanger in Hertford-
shire. Na het overlijden van lady 
Desborough in 1952 werden de 
 bezittingen verkocht en is het huis 
afgebroken.6 Hoe de vazen hun weg 
naar Engeland hebben gevonden is 
niet bekend. Omstreeks 1860 regis-
treerde Otto Mündler, kunsthandelaar 
en ‘travelling agent’ voor de National 
Gallery, twee tuinvazen van Van 
Baurscheit uit 1714 bij Philipp Engels 
in Keulen.7 De collectie sculpturen 
van deze kunstverzamelaar bevond 
zich op zijn nabijgelegen landgoed 
Tönneshäuschen.8 Ook is bekend 
dat na de dood van de gelijknamige 

zoon van Van Baurscheit in 1768 
‘twee witte marmere vazen, door … 
van Baurscheit den ouden uitgevrogt 
met cieraeten in Bas reliefs uyt de 
Heroike Fabels naer het Antik’ tot de 
ateliernalatenschap behoorden.9 
Door het ontbreken van uitvoeriger 
gegevens kan echter niet met zeker-
heid worden vastgesteld of met  
deze laatste twee vermeldingen  
de tuinvazen worden bedoeld die 
dank zij de Vereniging Rembrandt 
een passende bestemming hebben 
gekregen bij het 18de-eeuwse Huys  
ten Donck. 

Johan ter Molen was bestuurslid van de 

Vereniging Rembrandt van 1985 tot 2008
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Noten

1. Als tegenprestatie voor de steun-
verlening is de tuin van Huys ten 
Donck vrij toegankelijk voor leden 
van de Vereniging Rembrandt. In 
2018 zijn werkzaamheden ter con-
servering van de vazen uitgevoerd.

2. Zie over Van Baurscheit I o.a.  
A. Jansen en C. van Herck, ‘J.P. van 
Baurscheit I en J.P. van Baurscheit 
II, Antwerpsche beeldhouwers uit 
de 18e eeuw’, Jaarboek Koninklijke 
Oudheidkundige Kring van Antwer-
pen 18 (1942), pp. 35-106, met name 
pp. 39-82. 

3. Momenteel in het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten te 
Antwerpen (inv.nr. 730).

4. Een serie van zes aan J.P. van 
Baurscheit toegeschreven mar-
meren vazen met mythologische 
voorstellingen bevindt zich in het 
park van Waddesdon Manor; T. 
Hodgkinson, Sculpture; The James 
A. de Rothschild Collection at Wad-
desdon Manor, London/Fribourg 
1970, nr. 104. Het Rijksmuseum bezit 
twee zandstenen tuinvazen van 
deze beeldhouwer; J. Leeuwenberg, 
Beeldhouwkunst in het Rijksmu-
seum, ’s-Gravenhage/Amsterdam 
1973, nr. 362.

5. A. Staring, ‘Aanteekeningen op de 
Hollandsche beeldhouwwerken van 
J.P. van Baurscheit, vader en zoon’, 
Oudheidkundig Jaarboek 13 (1946), 
pp. 40-49, p. 41, afb. 6. Ook op deze 
tekening staan op de voetplaat de 
naam van Van Baurscheit en het 
jaartal 1714. 

6. Uit een afbeelding in Country 
Life van 11 januari 1936 blijkt dat 
de vazen destijds op rechthoekige 
sokkels stonden.

7. A. von Wurzbach, Niederländisches 
Künstlerlexikon, I, Leipzig 1906,  
p. 66.

8. Zie over Johann Philipp Engels 
(1788-1867) H. Trier en F.G. Zehnder 
(red.), Lust und Verlust. Kölner 
Sammler zwischen Trikolore und 
Preußenadler, Museen der Stadt 
Köln 1995, p. 155. 

9. Jansen en Van Herck, op. cit. 
(noot 2), p. 74.

Ontwerptekening voor een van  
de tuinvazen
Jan Pieter van Baurscheit I
1714. Pen en potlood, 26,7 x 16 cm
PARTICULIERE COLLECTIE, BELGIË
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NIEUWE AANWINST

Dadamerika
George Grosz en John Heartfield
1919. Fotomontage, 31 x 23 cm
Bijdrage: € 45.000, waarvan € 30.000 uit het Themafonds Moderne 
Kunst en € 15.000 uit het Van Beekhof Fonds
MUSEUM DE FUNDATIE, ZWOLLE

Aangekocht in 2021 met steun van de Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar 

Themafonds Moderne Kunst en haar Van Beekhof Fonds) en de VriendenLoterij.

Museum de Fundatie geeft in  
zijn collectie en tentoonstellings-
programma uitdrukkelijk aan-
dacht aan Duitse kunst, waaronder 
die uit het Interbellum. Met de 
vroege fotomontage Dada-merika 
(1919) van George Grosz en John 
Heartfield heeft het museum een 
cruciaal werk aan zijn collectie 
kunnen toevoegen. In de collectie 
van de Fundatie gaat Dada-merika 
de verbinding aan met zowel 
ander werk van George Grosz en 
John Heartfield als met werk van 
hun tijdgenoten Paul Citroen en 
Otto Dix.

Dada-merika is afkomstig uit het privébezit van de Nederlands-Berlijnse 
dadakunstenaar Paul Citroen. Op de achterzijde bevinden zich een 
groet van George Grosz aan Paul Citroen – Herrn Citron, In Herzliche 
Erinnerung, George Grosz – en een krantenkop, Dada Siegt (Dada over-
wint). Dada-merika is een van de  weinige overgebleven dadaïstische 
montages en is  wereldberoemd onder kenners. Het feit dat het hier 
gaat om een originele afdruk met een persoonlijke  opdracht van George 
Grosz op de achterkant, maakt het werk uniek.

NIEUWE KUNST VORMEN

Dada ontstond rond 1916, midden in de Eerste Wereld oorlog, in 
Zürich. Een internationale groep kunstenaars, onder wie de Duitse 
schrijvers Hugo Ball en Richard Huelsenbeck, de Roemeense dichter 
Tristan Tzara, de Elzasser schilder, beeldhouwer en dichter Jean 
(Hans) Arp, de Zwitserse schilder Sophie Taeuber en de Duitse 
 schilder Hans Richter, was door de oorlog ontheemd geraakt en 
kwam samen in het neutrale Zwitserland. In een verdeelde wereld 
begonnen zij zich af te zetten tegen de heersende macht en alles wat 
daarbij hoorde. Het doel van dada was om te breken met alle traditi-
onele bourgeoisieopvattingen, die niet alleen de kunst, maar ook het 
wereldtoneel decennialang hadden bepaald. De Eerste Wereldoorlog 
maakte op brute wijze een einde aan de belle époque, een tijd van 
welvaart, maar ook van burgerlijke gehoorzaamheid en kunst die 
voldeed aan verwachtingen. In reactie hierop streefden de dadaïsten 
naar ultieme artistieke vrijheid. Dat deden ze door absurdisme te 
 gebruiken, door terug te keren naar kindertaal – de term dada is 
 hiervan afgeleid –, door nieuwe kunstvormen te ontwikkelen, zoals 
de collage, de montage, de readymade en het geluids gedicht, en  
door de massamedia een belangrijke rol te laten spelen in hun werk. 
Al snel verspreidde het dadagedachtegoed zich over Europa en naar 
New York, waar onder anderen Marcel Duchamp en Man Ray met hun 
readymades de kunstwereld op haar grondvesten deden schudden. 
Richard Huelsenbeck, later een van de centrale figuren van Berlijn 
Dada, zei: ‘De dadaïst acht het noodzakelijk om zich tegen de kunst 
uit te spreken, omdat hij door de oplichterij van kunst als morele 
 veiligheidsklep heen kijkt.’

Vlak na de Eerste Wereldoorlog sloten George Grosz (1893-1959; 
geboren Georg Groß) en John Heartfield (1891-1968; geboren Hellmuth 
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Herzfeld) zich aan bij Berlijn Dada. Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
ver engelsten ze allebei hun naam uit protest tegen de leus ‘God moge 
Engeland straffen!’ (veelvuldig gebruikt door het Duitse regime). In  
de politieke chaos na de oorlog, die met name in Berlijn tot grote 
hoogte kwam, sloten beide kunstenaars zich ook aan bij de KPD, de 
Duitse communistische partij. Teleurgesteld in de nieuwe heersende 
macht, die ook alleen maar bleek te varen op geld en het oude mili-
taire regime, begonnen Grosz en Heartfield hun kunst te gebruiken 
als maatschappelijk en politiek wapen. In de jaren die volgden zou 
vooral Heartfield zich ontpoppen als felle anti nazipropagandist. Zijn 
fotomontages werden zelfs zo explosief dat hij Duitsland in 1933 moest 
ontvluchten. 

FOTOMONTAGE

Grosz en Heartfield claimen gezamenlijk in 1918 de fotomontage te 
hebben uitgevonden, een techniek waarbij voorwerpen en knipsels 
op een neutraal vlak worden geplaatst, of geplakt, en vervolgens 
 gefotografeerd. Voor hun montages maakten ze veelvuldig gebruik 
van knipsels uit de massamedia. Ook brachten ze hun beelden vaak 
weer terug in diezelfde massamedia, door ze bijvoorbeeld in tijdschrif-
ten of publicaties te reproduceren. Zo wisten ze ook een massapubliek 
te bereiken. Dada-merika is een vroeg voorbeeld van zo’n montage  
en laat haast letterlijk het verscheurde Europa en het verlangen naar 
een andere, nieuwe wereld zien, met Amerika als gouden stip op de 
horizon. Het werk verwijst op allerlei manieren naar ‘het nieuwe land’: 
met fragmenten uit Amerikaanse krantenknipsels (waarschijnlijk 
opgestuurd door de broer van Grosz, die in San Francisco woonde), 
maar ook met plaatjes van wolkenkrabbers, waaronder het bekende 
Equitable Building op Broadway (ooit het grootste kantoorgebouw 
ter wereld), en een deel van een verpakking van het Britse Borwick’s 
Baking Powder. Ook zijn er Duitse munten, knopen, lucifers, plukjes 
haar, een sterrenkaart, een snelheidsmeter, een scheermes met daarop 
een foto van Grosz, en knipsels uit nationalistische kranten te zien.

Alle voorwerpen zijn zo geordend dat het geheel aan een over-
verhitte machine doet denken. Met het machinale uiterlijk en de  
monochrome kleuren van de compositie benadrukken Grosz en 
Heartfield nog eens extra hoe ver ze van de bourgeoisiekunst af staan 
en rekenen ze af met diepgewortelde opvattingen over originaliteit, 
verheven auteurschap, de vaste betekenis van kunst en het romanti-
sche idee van de kunstenaar als genie. Linksonder op het werk staat 
de handtekening van de twee dadaïsten: Grosz-Heartfield mont. Ze zien 
zichzelf als monteurs, samenstellers van beeld, niet als traditionele 
kunstenaars. 

Zoals dat met veel activistische kunstenaars gaat, zijn Grosz en 
Heartfield inmiddels opgenomen in de kunsthistorische canon, en 
hangt hun werk in musea overal ter wereld. Niettemin hebben hun 
fotomontages niets aan kracht verloren: in een tijd waarin de wereld 
opnieuw polariseert is Dada-merika nog steeds even relevant als 
 honderd jaar geleden. 

Ralph Keuning

Directeur Museum de Fundatie

           Dada-merika 
is nog tot en met  
21 augustus te  
zien in Museum de 
Fundatie in Zwolle. 



Op onze gezamenlijke kunstcollecties 
raak je nooit uitgekeken. Onze musea 
kunnen Vermeer en Van Gogh op hun 
best laten zien, maar hun bezoekers ook 
meevoeren naar de middeleeuwen of 
langs hoogtepunten van de moderne 
kunst. Zij kunnen ons aan het denken 
zetten over onze geschiedenis, maar ons 
ook verrassen met kunstvoorwerpen uit 
andere culturen.

Dat zijn ervaringen die u ook anderen 
gunt. Uw (klein)kind bijvoorbeeld, of uw 
beste vriend of vriendin. Door uw vrienden 
enthousiast te maken voor een lidmaat-
schap van de Vereniging Rembrandt  
of door een lidmaatschap cadeau te  
doen, geeft u anderen de gelegenheid  
te beleven wat u zelf hebt beleefd.

Geef uw 
kunstliefde 
door

Offrandes de couleurs:
blanc, rouge, noir
Abdoulaye Konaté
2007. Textiel, 248 x 395 cm
AFRIKA MUSEUM, BERG EN DAL 

Aangekocht in 2013 met steun 
van de Vereniging Rembrandt 
(mede dankzij haar Vrienden-
Loterij Aankoopfonds) en het 
Mondriaan Fonds.

Werf een nieuw lid of geef 
een lidmaatschap cadeau via: 
www.verenigingrembrandt.nl 

Lidmaatschappen
Jongmaat – € 28 per jaar
Jonger dan 28 jaar? Word lid en breng vaker een  
flits bezoek aan musea met de Rembrandtkaart.  
Ook worden jonge leden twee keer per jaar uitgenodigd 
voor de JongRembrandt Art Talks.

Gezel – € 75 per jaar of € 110 per jaar voor 2 pers.
28 jaar of ouder? Word dan Gezel. Net als bij een 
Jongmaatlidmaatschap is het ook bij het Gezellidmaat schap 
mogelijk dit voor het leven af te sluiten.

Cadeaulidmaatschap
Uw liefde voor kunst delen met een vriend(in) of dierbaar 
 familielid? Dat kan via een cadeaulidmaatschap. Of geef  
het Gezellidmaatschap voor het leven voor twee personen  
cadeau.

Meester lidmaatschappen 
Jonge Meester – ten minste € 350 per jaar*
Jonge Meesters worden jaarlijks uitgenodigd voor de 
Zondag met Rembrandt om zo hun favoriete verzamel-
gebied te ontdekken.

Leermeester – ten minste € 1.000 per jaar*
Als Leermeester kunt u uw gift toewijzen aan aankopen  
waaraan wordt bijgedragen via het Themafonds van uw  
voorkeur. Bij de jaarlijkse Leermeesterlezing geeft een  
kunstexpert tekst en uitleg bij een spraakmakende,  
recent gesteunde aankoop.

Grootmeester – ten minste € 2.500 per jaar*
Grootmeesters krijgen net als Leermeesters de mogelijkheid 
hun gift toe te wijzen aan een van onze vijftien Thema-
fondsen. Zij worden uitgenodigd voor de Meesterschouw, 
een intieme bijeenkomst waarin specialisten in musea een 
kijkje achter de schermen bieden. 

Hollandse Meester – ten minste € 15.000 per jaar* 
Zelf bepalen welke aankopen u steunt en met hoeveel?  
Of misschien onderzoek en restauratie mogelijk helpen 
maken? Word dan Hollandse Meester en richt een Fonds op 
Naam op. U geniet hiernaast dezelfde privileges als een 
Grootmeester, en bent lid voor het leven.

* Een meesterlidmaatschap wordt afgesloten voor een  

periode van ten minste vijf jaar, waardoor er aantrekkelijke 
fiscale voordelen gelden. 

55   2022# 1  



56   2021# 2   

Crowdfunding 
voor Rhenen
De ultieme droom van Stads-
museum Rhenen is Jan van 
Goyens Gezicht op Rhenen uit 
1649 te verwerven. Het schilderij  
zal daar een absolute blikvanger 
in de vaste presentatie zijn.  
De Vereniging Rembrandt heeft 
reeds 50 procent steun toege-
zegd, maar voor de andere helft 
heeft het museum de hulp van  
het publiek nodig. Mocht u aan 
deze aankoop willen bijdragen, 
doet u dan een donatie via de  
www.verenigingrembrandt.nl/
crowdfunding/vangoyen. 
Als het lukt, dan leest u in het 
volgende Bulletin 
meer over deze 
Van Goyen en zijn 
band met Rhenen.

kort Nieuwe Fondsen 
op Naam
De Vereniging Rembrandt kreeg  
er in 2021 drie Fondsen op Naam 
bij, die alle drie direct zijn ingezet: 
het Marijke Laarhoven Fonds 
droeg bij aan de aankoop van vier 
prenten van Mary Cassatt, het 
Warning-Meijaard Fonds droeg 
zowel bij aan de aankoop van de 
17de-eeuwse zilveren kom als aan 
die van de Vaandeldrager, en het 
Op Dreef Fonds droeg bij aan de 
aankoop van het strandgezicht 
van Max Beckmann. Al deze  
aanwinsten worden in dit Bulletin 
besproken.

Workshops 
fotografie
Het plan bestond al langer, maar 
door de enthousiaste reacties op 
de collegereeksen van The School 
of Life kregen we nog meer zin  
om zelf verdiepende workshops 
over een bepaald verzamelgebied 
aan te bieden. De eerste drie 
workshops werden gegeven door 
Maartje van den Heuvel, lid van 

onze raad van adviseurs en  
conservator fotografie aan de 
Universitaire Bibliotheken Leiden. 
Zij vertelde onder andere over de 
geschiedenis en het verzamelen 
van fotografie en het herkennen 
van verschillende technieken.  
We waren verrast door de grote 
interesse voor deze (online) work-
shops, die door enkele honderden 
leden werden gevolgd. 



In memoriam
Hans Janssen
Op 26 december 2021 overleed 
Hans Janssen, lid van onze raad 
van adviseurs, op 67-jarige leeftijd. 
Enkele maanden voor zijn overlijden 
had hij zijn werk voor de Vereni ging 
Rembrandt reeds neergelegd van-
wege zijn ziekte.

Hans Janssen was tot aan zijn 
pensionering in 2020 werkzaam 
als hoofdconservator moderne 
kunst in Kunstmuseum Den Haag 
en gold internationaal als een 
groot Mondriaan-expert. Sinds 
2014 maakte hij deel uit van de 
raad van adviseurs van de Vere ni-
ging Rembrandt. Zijn expertise op 
het gebied van Mondriaan en De 
Stijl was van onschatbare waarde 
voor de Vereniging. Het laatste 
preadvies dat hij schreef was in mei 
2020 voor de mogelijke aankoop 
van een interieurmaquette van de 
danssalon in de Aubette in Straats-
burg. Ook dit advies was van hoog 
niveau, wat het bestuur hielp een 
weloverwogen en in dit geval posi-
tief besluit te nemen. Wij herinneren 
ons ook zijn inleiding tijdens het 
Gildemeesterdiner, waaruit zijn 
enorme kennis en zijn liefde voor 
De Stijl sprak. Zijn overlijden is een 
groot verlies, maar zijn tentoon-
stellingen en catalogi en de aan-
kopen waarvoor hij zich heeft  
ingezet vormen een blijvende na-
latenschap in het Kunstmuseum. 

Op zoek naar het ei 
Soms schrijven Rembrandtleden ons over 
hun museumbezoek. Zo stuurde een lid 
uit Den Haag ons een e-mail over een  
bezoek aan Kapoor in de krokusvakantie: 
‘In de zon, afgewisseld door hagelbuien 
en regenbogen, reden we met de klein-
kinderen over de adembenemende Hoge 
Veluwe naar het Kröller-Müller Museum. 
Een el dorado voor kleine kinderen.  
De beeldentuin met al die trappetjes en 
paden, de verrassende beelden zelf, en 
dan binnen, na appelsap en sanitaire 
stop, op zoek naar de steenmassa met 
een soort ei erin van Kapoor, de nieuwste 
aanwinst voor het Kröller-Müller, mede 
dankzij de Vereniging Rembrandt. Het 
was een mooie zoektocht langs onder 

anderen Van Gogh en Isaac Israels, en 
we hebben hem gevonden! En wat had-
den we graag even mogen voelen achter 
het mysterieuze ei…’ 
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Lezing over Cassatt
Als dank voor onze bijdrage aan de  
aankoop van vier prenten van Mary 
Cassatt kregen leden van de Vereniging 
Rembrandt een uitnodiging om op donder-
dagavond 17 februari een online lezing 
over de prentkunst van Cassatt bij te 
wonen (zie voor deze aanwinst pp. 36-
40). Ruim 400 leden maakten hiervan 
gebruik. Wie de lezing gemist heeft, kan 
alsnog kijken en luisteren via de link in 
onze nieuws brief van 4 maart. Aanrader!

Tiende cirkel:  
Cornelia Cirkel
In februari 2022 ging de 
tiende Rembrandtcirkel van 
start, de zogenaamde Cornelia 
Cirkel. Een kleine mijlpaal  
voor de Vereniging Rembrandt, 
achttien jaar na de introductie 
van de Titus Cirkel, de eerste 
van de tien. De Cornelia Cirkel 
is een vraagcirkel, opgericht 
door en bedoeld voor leden 
met een academische interesse  
in kunst of belangstelling voor 
extra diepgang. De leden kiezen 
elk jaar een specifiek verzamel-
gebied om aan bij te dragen. 
Dit jaar is dat fotografie.
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Hebt u vragen over schenken of het oprichten 
van een Fonds op Naam bij de Vereniging 
Rembrandt? Neem dan contact op met 
Mathilde van der Werff, telefonisch of per 
e-mail: vanderwerff@verenigingrembrandt.nl.

Denkt u na over een partnership vanuit  
uw (familie)bedrijf of (familie)stichting? 
Michiel Huisinga denkt graag met u mee.  
U kunt hem telefonisch bereiken of per 
e-mail: huisinga@verenigingrembrandt.nl.

Hebt u vragen of wilt u advies over nalaten, 
of overweegt u de Vereniging Rembrandt te 
benoemen in uw testament? Neem dan contact 
op met Leonie Pels Rijcken, telefonisch of per 
e-mail: pelsrijcken@verenigingrembrandt.nl.

BESTUUR 

PER 12062021 

Niet-uitvoerende bestuurders: 
De heer drs. A.A. Fock, voorzitter 
Mevrouw mr. drs. T.S.M. van Schie, vicevoorzitter
De heer drs. W. Weijland, penningmeester 
De heer drs. B. Cornelis 
De heer drs. T.D.W. Dibbits 
De heer prof. dr. J.E.E. Keunen
Mevrouw drs. G.M.E. Knol 
De heer drs. G.C.M. Luijten
Mevrouw dr. H.H. Pijzel-Dommisse 
De heer drs. P.J. Schoon 
De heer prof. dr. M.S. Selllink
Uitvoerend bestuurder: 
Mevrouw drs. F.M. Bijl de Vroe-Verloop 
 
Zie voor de raad van adviseurs en  
de medewerkers van de Vereniging Rembrandt 
www.verenigingrembrandt.nl.

VERENIGING REMBRANDT
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Het Bulletin van de Vereniging Rembrandt 
verschijnt drie keer per jaar in een oplage  
van 11.900 en wordt toegezonden aan  
leden van de Vereniging Rembrandt.  
Aan dit nummer werkten mee: Sander van 
den Bosch, Jelle Bouwhuis, Fusien Bijl de 
Vroe, Doede Hardeman, Henny van Harten,  
Ralph Keuning, Johan ter Molen, Henk van 
Os, Lisette Pelsers, Marijke Phoa, Wim Pijbes, 
Fleur Roos Rosa de Carvalho, Caroline van 
Santen, Gerdien Wuestman en Liesbeth  
de Zeeuw. Van werken van beeldende 
kunstenaars aangesloten bij een  
CISAC-organisatie is het auteursrecht 
geregeld met Pictoright te Amsterdam.  
© Pictoright Amsterdam 2022.
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Afbeelding omslag (detail, zie pp. 16-19)
Untitled
Anish Kapoor
2018. Albast, H 104 cm
KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM, OTTERLO

Beschermvrouwe  
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses 
Beatrix der Nederlanden

De Vereniging Rembrandt zet zich 

al sinds 1883 in voor het Nederlands 

openbaar kunstbezit. Dankzij de 

betrokkenheid en vrijgevigheid van haar 

16.000 leden en in goede samenwerking 

met de musea vergroot de Vereniging 

de publieke belang stelling voor onze 

gezamenlijke kunstcollecties en maakt 

zij aankopen, onderzoek en restauraties 

mede mogelijk. Als particuliere 

organisatie is de Vereniging Rembrandt 

overkoepelend, onafhankelijk en 

bevlogen, en handelt zij vanuit  

haar expertise. 



 

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. Raadpleeg voor uw 
bezoek altijd de website van de betreffende instelling voor de actuele gegevens. 

Alkmaar
Stedelijk Museum Alkmaar

Amerongen
Kasteel Amerongen 

Amersfoort
Museum Flehite 

Ammerzoden
Kasteel Ammersoyen 

Amstelveen
Cobra Museum voor 

  Moderne Kunst

Amsterdam
Allard Pierson 

Amsterdam Museum 

Amsterdam Pipe Museum

Joods Historisch Museum 

Museum Het Rembrandthuis 

Museum Het Schip 

Museum Ons’ Lieve Heer 

  op Solder 

Museum Van Loon 

Het Scheepvaartmuseum

Rijksmuseum

Stadsarchief Amsterdam 

Stedelijk Museum 

Tropenmuseum 

Van Gogh Museum 

Apeldoorn
Paleis Het Loo

Appingedam
Museum Stad Appingedam 

Arnhem 
Gelders Archief

Museum Arnhem 

Assen
Drents Museum 

Asten
Museum Klok & Peel

Barneveld
Museum Nairac 

Berg en Dal
Afrika Museum 

Bergen op Zoom
Het Markiezenhof 

Beverwijk
Museum Kennemerland 

Breda
Stedelijk Museum Breda

Brielle
Historisch Museum Den 

  Briel 

Culemborg
Elisabeth Weeshuis 

  Museum

Delft
Museum Prinsenhof Delft 

Deventer
Museum de Waag

Speelgoedmuseum 

  Deventer

Dordrecht
Dordrechts Museum 

Huis Van Gijn 

Edam
Edams Museum 

Eindhoven
Van Abbemuseum 

Elburg
Museum Elburg 

Enkhuizen
Zuiderzeemuseum 

Enschede
Rijksmuseum Twenthe 

Franeker
Museum Martena 

Gorinchem
Gorcums Museum 

Gouda
Museum Gouda 

’sGravenhage 
De Mesdag Collectie

Haags Historisch Museum 

Koninklijke Bibliotheek 

Kunstmuseum Den Haag

Mauritshuis 

Museum Beelden aan Zee 

Museum Bredius 

Museum Meermanno

Groningen
Groninger Museum 

Haarlem
Frans Hals Museum 

Teylers Museum 

Haarzuilens
Kasteel de Haar  

Harlingen
Gemeentemuseum 

  Het Hannemahuis 

Hattem
Voerman Stadsmuseum

’sHeerenberg 
Kasteel Huis Bergh

HeerenveenOranjewoud
Museum Belvédère

Heino/Wijhe
Kasteel Het Nijenhuis

Helmond
Museum Helmond

’sHertogenbosch
Het Noordbrabants  

  Museum

Design Museum Den Bosch

Heusden a/d Maas
Het Gouverneurshuis 

Hilversum
Museum Hilversum

Hoorn
Westfries Museum 

Katwijk
Katwijks Museum 

Laren
Singer Laren

Leek
Museum Nienoord 

Leens
Landgoed Verhildersum

Leerdam
Nationaal Glasmuseum 

Leeuwarden
Fries Museum 

Keramiekmuseum 

  Princessehof 

Leiden
Museum Boerhaave 

Museum Volken kunde 

Museum De Lakenhal 

Rijksmuseum van 

  Oudheden 

Universitaire Bibliotheken

  Leiden

Loosdrecht
Kasteel-Museum Sypesteyn 

Maastricht
Bonnefanten 

Marken
Marker Museum 

Middelburg
Zeeuws Museum 

Naarden
Nederlands 

  Vestingmuseum 

Nijmegen
Museum Het Valkhof 

Oss
Museum Jan Cunen 

Otterlo
Kröller-Müller Museum

Nederlands Tegelmuseum 

OudZuilen
Slot Zuylen 

Purmerend
Purmerends Museum 

Ridderkerk
Huys ten Donck (alleen de 

  tuinen) 

Roermond 
Cuypershuis

Rotterdam
 Het Nieuwe Instituut

Kunsthal Rotterdam 

Maritiem Museum 
  Rotterdam 
Museum Boijmans Van 

  Beuningen 

Nederlands Fotomuseum

Wereldmuseum Rotterdam 

Rozendaal
Kasteel Rosendael

De Rijp
Museum In ’t Houten Huis 

Schiedam
Stedelijk Museum

Schoonhoven
Nederlands Zilvermuseum 

  Schoonhoven

Slochteren
Fraeylemaborg

Sluis
Museum Het Belfort

Sneek
Fries Scheepvaart Museum 

Soest
Nationaal Militair Museum

Tiel
Flipje en Streekmuseum  

  Tiel 

Tilburg
TextielMuseum 

Uden
Museum Krona

Uithuizen
Menkemaborg

Utrecht
Centraal Museum  

Museum Catharijneconvent 

Museum Speelklok 

Vaassen
Kasteel Cannenburch 

Veendam
Veenkoloniaal Museum 

Vlissingen
Zeeuws maritiem muZEEum 

Voorburg
Museum Swaensteyn 

Voorschoten
Kasteel Duivenvoorde 

Weesp
Museum Weesp

Woerden
Stadsmuseum Woerden

Zaandam
Zaans Museum

Museum Zaanse Tijd

Zaltbommel
Stadskasteel Zaltbommel 

Zierikzee
Stadhuismuseum 

Zutphen
 Musea Zutphen (Museum  

  Henriette Polak en 

  Stedelijk Museum) 

Zwolle
Museum de Fundatie

De volgende musea behoren 

niet tot de gesteunde musea 

maar accepteren wel onze 

Rembrandtkaart:

Alphen aan den Rijn
Archeon 

Amstelveen
Museum Jan van der Togt 

Amsterdam
Huis Marseille 

  (50% korting op entree) 

Bergen
Museum Kranenburgh 

’sGravenhage 
Museum de Gevangenpoort

Kampen
Stedelijk Museum Kampen 

Rotterdam
Chabot Museum 

Rijswijk (ZH)
Museum Rijswijk 

Tilburg
De Pont museum 

           Vrije toegang tot de vaste collecties 
van ondersteunde musea



Met elkaar 
is het 
mogelijk  


