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Leden van de Vereniging Rembrandt worden een 

paar keer per jaar uitgenodigd voor exclusieve

ontvangsten en previews. Op zaterdag 25 juni waren 

wij te gast in het Centraal Museum in Utrecht voor een 

bezoek aan Rembrandts Vaandeldrager en 

aan de tentoonstelling De gezonde stad. Blijf op 

de hoogte van onze bijeenkomsten en activiteiten 

door u in te schrijven voor onze nieuwsbrieven via 

www.verenigingrembrandt.nl.
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Voorwoord
GEERT-JAN JANSE

Het kan u nauwelijks ontgaan zijn: op de Algemene Leden
vergadering van 25 juni heeft de Vereniging Rembrandt 
 officieel afscheid genomen van Fusien Bijl de Vroe. Fusien 
heeft zich 22 jaar lang met grote betrokkenheid ingezet voor 
de Vereniging, de laatste elf jaar als directeur. Als cadeau bij 
haar afscheid heeft Fusien een Fonds op Naam aangeboden 
gekregen, waarover meer op p. 20 van dit Bulletin.

Dit Bulletin markeert nog een ander afscheid: Henk van Os neemt 
na 21 jaar afscheid als columnist. Zijn bijdragen getuigen steevast 
van een grote kunstliefde en van de wens die liefde met een zo 
breed mogelijk publiek te delen. Daarbij is de verwondering over 
wat kunst is en vermag nooit verdwenen. Wij zijn Henk van Os veel 
dank verschuldigd voor zijn mooie columns.

Onder deze introductie treft u een nieuwe naam en een nieuw 
gezicht: sinds 1 juli ben ik directeur van de Vereniging Rembrandt. 
De afgelopen weken heb ik kennisgemaakt met de medewerkers van 
het bureau, het bestuur en een deel van de leden. Ik ben onder de 
indruk van de enorme inzet van alle betrokkenen. Vanuit verschil-
lende achtergronden en vaak heel diverse belangstelling zijn wij 
verenigd in het streven de kerntaak van de Vereniging zo goed 
mogelijk te vervullen: samen topkunst verzamelen voor Nederland.

Maar de Vereniging doet veel meer. In de loop van haar bijna 
140-jarige geschiedenis heeft zij zich steeds verder ontwikkeld  
tot een belangenbehartiger van het openbaar kunstbezit. Om de 
kennis over dat kunstbezit op peil te houden, bieden we sinds 2012 
onderzoeksbeurzen aan. Sinds 2018 draagt de Vereniging daarnaast 
bij aan restauraties. Hierdoor kunnen belangrijke kunstwerken die 
door hun slechte conditie niet of slechts in gebrekkige toestand 
waren te zien weer in volle glorie worden gepresenteerd. In dit 
nummer van het Bulletin wordt een aantal restauraties uitgelicht.

Door aankopen, restauraties en het delen en borgen van kennis 
blijft de Collectie Nederland actueel en relevant. Het is inspirerend 
om te zien wat er mogelijk is als de krachten gebundeld worden. 
Ik kijk ernaar uit daar samen met u aan verder te werken! 

Geert-Jan Janse is directeur van de Vereniging Rembrandt



Sinds 2018 draagt de 
Vereniging Rembrandt  
bij aan restauraties voor  
met name kleine en 
middelgrote musea.  
Omdat het steunen van 
restauraties nieuw was  
voor de Vereniging, werd 
hiervoor de hulp inge - 
roepen van drie experts:  
Ella Hendriks, Katrien Keune  
en Liesbeth Abraham.  
Zij brachten de afgelopen  
vijf jaar bij elke aanvraag 
advies uit. ‘Een groot succes,’ 
noemen ze de steun van  
de Vereniging Rembrandt  
voor restauraties. ‘Deze 
ondersteuning voorziet 
duidelijk in een behoefte.  
En de sterke focus op 
kwaliteit maakt onze taak 
erg plezierig.’ 

Om met het eerste te beginnen: 
welke behoefte precies?
Ella: ‘Kleine en middelgrote musea 
hebben meestal geen restauratie-
afdeling en voor restauraties is  
vaak ook geen budget. Kennis over 
restaureren is dan ook niet vanzelf-
sprekend. Maar die musea hebben 
wel “sleeping beauties”, werken die 
het echt verdienen om weer in goede 
staat te worden getoond.’ Katrien: 
‘Precies, en juist omdat expertise 
geen gegeven is, is het zo belangrijk 
dat je kunt garanderen dat de kwali-
teit van de voorgenomen restauratie 
goed is en daar legt de Vereniging 
Rembrandt dan ook terecht de  
nadruk op.’

Die kwaliteit springt er volgens  
jullie echt uit.
Liesbeth: ‘Ja, de kwaliteitseisen  
zie je in alle onderdelen van het  
aanvraagformulier terug. Het gaat 
ook niet alleen om de restauratie, 
maar ook om onderzoek, documen-
tatie, het delen van kennis, bewaar-
omstandigheden en begeleiding.’ 
Katrien: ‘Die begeleiding is zorg vuldig 
en begint al bij de aanvraag, zelfs al 
bij de eerste check door de Vereniging 
Rembrandt, die zich daarin zeer 
constructief opstelt.’ Ella: ‘Tijdens  
de aanvraagprocedure kunnen wij 
het museum nog suggesties doen 
voor verduidelijking of verbetering 
daarvan.’

Heb je een voorbeeld van zo’n  
verbetering?
Ella: ‘De opzet van de aanvraag 
dwingt af dat het museum grondig 
nadenkt over de kwaliteit, maar een 
behandelvoorstel vraagt soms toch 
om verbetering. Als er bijvoorbeeld 
te veel stappen bij elkaar zijn ge-
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ASTRID SCHENK

Kwaliteit voor alles

De Adviescommissie restauraties 
van de Vereniging Rembrandt in  
het schilderijenrestauratieatelier 
van de Universiteit van Amsterdam 
(UvA). V.l.n.r. Liesbeth Abraham, 
schilderijen restaurator bij het  
Frans Hals Museum, Ella Hendriks, 
hoogleraar conservering, en Katrien 
Keune, hoofd conservation science 
bij het Rijksmuseum en bijzonder 
hoogleraar Moleculaire Spectro scopie 
aan de UvA. Op de achtergrond 
studente Chloe Chang met een 
reconstructie van een 17de-eeuws 
spanraam met touwtjes. 



voegd, stellen we fasering voor: doe 
eerst dit, dan opnieuw onderzoek, en 
dan dat. Van musea horen we dat ze 
onze adviezen fijn vinden.’ Liesbeth: 
‘We zien dat musea niet snel om  
onderzoeksmethodes als röntgen- of 
infraroodopnames vragen, maar 
door onze beoordeling en soms de 
inzet van externe expertise – zoals 
van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed – komt wat mogelijk en nodig 
is toch naar voren.’ 

Vanuit welke expertise beoordelen 
jullie de aanvragen?
Liesbeth: ‘We kijken ieder vanuit een 
eigen invalshoek en vullen elkaar aan. 
Mijn blik als restaurator is vooral  
vakinhoudelijk en ik merk ook prak-
tische dingen op, zoals dat het  
aantal uren voor de restauratie af en 
toe te ruim is ingeschat. Of juist te 
krap, zoals bij een werk van groot 
formaat, waarbij soms wordt vergeten 
dat alleen het hanteren ervan al veel 
tijd kost. En ik bekijk de aanvraag 
vanuit de positie van de restaurator 
en vanuit mijn ervaring met de  
mogelijkheden van middelgrote en 
kleinere musea. Ik kan zien of een 
stap is weggelaten, misschien om 
geld te besparen in de hoop dat de 
aanvraag wordt gehonoreerd. Het 
komt ook voor dat het museum het 
werk op een naderende tentoonstel-
ling wil presenteren en de restaurator 
daarom aanspoort om vaart te 
maken. Maar elke stap die nodig is, 
moet genomen worden, ook als het 
dan duurder wordt of langer duurt.’ 
Katrien: ‘Natuurlijk worden soms ook 
aanvragen afgewezen. De Beoor de-
lingscommissie vindt dan bijvoorbeeld 
dat het werk niet past bij de stan-
daard die de Vereniging Rembrandt 
hanteert of het is onduidelijk of een Fo
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restauratie het bestaande conditie-
probleem zal oplossen. Maar als het 
belang van de restauratie duidelijk 
is, is de Vereniging Rembrandt vanuit 
de kwaliteitsgedachte juist gul.’

Ella: ‘Ik heb ruim dertig jaar als 
restaurator bij musea gewerkt en 
daar ging ik vooral de diepte in. Bij 
de universiteit is er meer verbreding. 
We hebben een opleiding met tien 
specialisaties, dus ik ben bij heel  
divers onderzoek betrokken en zo leer 
je ontzettend veel over de verschil-
lende vakgebieden – over overeen-
komsten, maar ook over verschillen. 
Daarnaast ben ik gefascineerd door 
de geschiedenis van ons vak en door 
het ethische aspect. De aanvragen 
die we tegenkomen, komen uit het 
hele land en zijn heel divers, van 
schilderij en penduleklok tot diorama 
en wereldbol. Daarbij komt zowel de 
diepte als de breedte in mijn achter-
grond van pas.’

Katrien: ‘Vanuit mijn natuurweten-
schappelijke achtergrond schat ik de 
materiaaltechnische problemen van 
de aangevraagde restauraties in. 
Een voorbeeld is het tafelstuk van 
het Nederlands Zilvermuseum, een 
lastige restauratie. Het helpt dan  
dat ik de wegen ken om erachter te 
komen wat werkt en wat niet. Op het 
zilveren tafelstuk was ooit een lak-
laag aangebracht als bescherming 
tegen zwart aanlopen, maar die gaf 
het zilver een tinachtig uiterlijk, dus 
de lak moest eraf. Al is zilver niet mijn 
expertise, ik kan dan wel beredeneren 
of de voorgestelde methode veilig is. 
Ik heb in dit geval geadviseerd om 
onderzoek te doen naar mogelijke 
alternatieven voor het verwijderen 
van de lak. Met ons netwerk brengen 
we in zulke gevallen de juiste experts 
en instanties met elkaar in contact.’

Ella noemde al het ethische aspect. 
Op welke manier komt dat aan bod?
Katrien: ‘Een ethisch dilemma was 
het kruisbeeld van Kasteel Huis Bergh. 
Het kruis daarvan is van recentere 
datum dan het middeleeuwse 
Christusbeeld en de wens van het 
museum was om het kruis te verwij-
deren en het beeld zo oorspronkelijk 
mogelijk te tonen. De vraag rijst dan 
of zo’n ingreep ethisch te verant-
woorden is. Omdat het kruis al ruim 
honderd jaar bij het beeld hoort en 
waarschijnlijk onderdeel is van  
dezelfde restauratie waarin de  
ontbrekende rechterarm van Christus 
was gereconstrueerd en andere 
aanvullingen zijn gedaan, vonden 
sommige experts dat het kruis inmid-
dels deel uitmaakt van de geschie-
denis van het werk. Toen uit onder-
zoek bleek dat de lange schroef 
waarmee het beeld aan het kruis 
vastzat was gaan roesten, was die 
ethische vraag niet meer aan de 
orde. Verwijderen was voor het 
beeld riskant en dus geen optie. 
Zoiets moet worden gedocumen-
teerd, zodat ook in de toekomst  
duidelijk is wat de behandeling  
inhield en waarom.’

Ella: ‘Er spelen altijd subjectieve 
aspecten mee in de besluitvorming 
rond restauraties, hoe belangrijk  
natuurwetenschappelijke vooruit-
gang in ons vakgebied ook is. Hoe 
schoon moet iets zijn, bijvoorbeeld. 
Soms geeft oppervlaktevuil een 
mooi patina. Of iets als oud of  
nieuw moet ogen is een kwestie van 
smaak.’ Katrien: ‘Dat is bij elk object 
wel weer anders, maar we vragen 
ons dat soort dingen wel steeds  
af: waarom moet deze laag eraf  
of waarom moet dat ontbrekende 
detail worden gereconstrueerd?’ 

Kunnen jullie altijd zelf inschatten  
of de voorgestelde behandeling  
de juiste is?
Ella: ‘Als het nodig is, raden we  
externe expertise aan, zoals bij de 
restauratie van de wieg van Cornelis 
van der Wilk in Museum De Lakenhal. 
Die parel was sinds 1925 niet meer 
te zien geweest! De wieg bestaat  
uit allerlei materialen met elk zijn 
specifieke problematiek. Voor het 
opnieuw schilderen hebben we  
verwezen naar een specialist his-
torische binnenruimten, omdat die  
onderzoek doet naar de opbouw  
van verflagen. Voor het hemeltje is 
de inzet van een textielexpert ge-
adviseerd en een kleurenspecialist 
kreeg met analyse van zwart-wit-
foto’s en restjes originele pigmenten 
de oorspronkelijke kleuren van de 
wieg boven tafel. Hier speelden 
trouwens ook ethische vragen, 
zoals: moet de oude overschildering 
worden weggehaald als die ook 
dienst kan doen als hechtingslaag 
voor de nieuwe verflaag? Zonder on-
dersteuning zijn dit soort restaura-
ties niet haalbaar, niet van voldoende 
kwaliteit in elk geval. Dat brengt  
me op nog een belangrijk kwaliteits-
aspect: de coördinatie. Ook daarvan 
maken we bij de beoordeling van 
aanvragen een punt. Het is belang-
rijk dat iemand het geheel overziet 
en voor afstemming tussen de ver-
schillende specialisten zorgt.’

Liesbeth: ‘Ik herinner me nog dat 
geweldige Apostelhuis van Jan 
Schoonhoven. Geen typische 
Schoonhoven en ontzettend kwets-
baar. Bijna huisvlijt was het, een 
heel ontroerend werk.’ Ella: ‘Daar 
zat inderdaad een echte specialist 
op, een papierrestaurator [Francien 
van Daalen, red.]. Haar restauratie-
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Er spelen altijd 
subjectieve aspecten 
mee in de besluit-
vorming rond 
restauraties



proces was heel precies en gestruc-
tureerd, maar omdat ze zich tegelijk 
ook inleefde in de intenties van de 
maker, behield het huis wel zijn  
karakteristieke structuur en onregel-
matigheden.’ Katrien: ‘Dat werk 
maakte ook het idee tastbaar dat 
niet alleen de “lievelingen”, de be-
kendste schilderijen, een behande-
ling verdienen.’

Ella: ‘Een team met daarin 
 experts uit het veld moet de  res- 
 tauratie begeleiden, dat is nog  
zo’n kwaliteits eis. Soms zien we in 
het plan dat het museum zelf de 
 restauratie begeleidt, of alleen een 
kunsthistoricus. Wij kennen veel 
mensen en hun specialismen, dus 
ook dan doen we suggesties voor 
externe experts.’

Zijn jullie het bij de beoordeling  
altijd met elkaar eens?
Liesbeth: ‘Je moet een aanvraag een 
paar keer lezen, na de eerste keer 
heb je als het ware geen mening.’ 
Katrien: ‘Klopt, je moet het hele  
proces en de stappen daarin voor  
je gaan zien.’ Liesbeth: ‘De initiële 
beoordeling doen we individueel. 
Daarna komen we bij elkaar en gaan 
we met elkaar in discussie. Daaruit 
ontstaat pas het totaalbeeld waarin 
we concreet zien waar het eventueel 
wringt in een behandelvoorstel. Dan 
formuleren we adviezen voor bijstu-
ring, meer onderzoek of een andere 
aanpak.’ Katrien: ‘Er zit vaart in het 
proces, want we weten dat we spijkers 
met koppen moeten slaan.’ Ella: 
‘Terwijl dat niet onze natuurlijke  
neiging is – restauratoren zijn heel 
voorzichtig. Hier gaat dat goed 
samen. Die zorgvuldigheid zien we 
ook bij het bureau, waar heel precies 
de essentie uit ons advies wordt  

gehaald en ook heel correct en 
constructief met de musea wordt 
gecommuniceerd.’

Worden er bij restauraties weleens 
verrassende ontdekkingen gedaan?
Ella: ‘Soms wel ja. Recent werd het 
Gezicht op Amersfoort van Matthias 
Withoos voor Museum Flehite geres-
taureerd. Daarbij is een vingerafdruk 
in de verf gevonden. Door de restau-
ratie van De bewening van Christus, 
een van de vijf passietaferelen van 
Adriaen van de Velde in Museum 
Ons’ Lieve Heer op Solder, werd een 
verdwenen traan op het gezicht van 
Jozef van Arimathea weer zichtbaar. 
En bij het portret van Gratia Susanna 
Clant van de Groninger borg 
Verhildersum, waarvan de schilder 
niet bekend was, werden onder de 
vernislaag zelfs de signatuur van 
Hendrick ten Oever en het jaartal 
1683 ontdekt.’

Dat soort ontdekkingen zijn voor  
het publiek ook leuk, neem ik aan.
Ella: ‘Het publiek is enorm gefasci-
neerd door het kijkje achter de 
schermen. Dat is trouwens ook een 
vereiste voor ondersteuning, dat de 
opgedane kennis met vakgenoten en 
ook met het publiek wordt gedeeld. 
Daar zijn leuke voorbeelden van. In 
Alkmaar kon het publiek meekijken 
bij de laatste fase van de restauratie 
van een schuttersstuk van Caesar van 
Everdingen en in het Zilvermuseum 
werden foto’s getoond van de span-
nende restauratie van het tafelstuk. 
Musea presenteren de gerestaureerde 
 werken trots aan het publiek. Zoals 
een museumdirecteur ooit zei: “Dit 
voelt als een nieuwe aanwinst!”’ 

Astrid Schenk is freelance kunsthistoricus
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HOE WERKT HET?
Het leeuwendeel van de restauraties 
waaraan de Vereniging Rembrandt 
bijdraagt, wordt gefinancierd vanuit 
haar VriendenLoterij Restauratiefonds 
(zie pp. 10-13). Incidenteel wordt ook 
door een van de andere Fondsen op 
Naam of een Cirkel bij de Vereniging 
bijgedragen, maar daarbij gaat het 
vaak om geoormerkte gelden, bedoeld 
voor bijvoorbeeld een bepaalde regio 
of een specifiek aandachtsgebied 
(zie hiervoor ook onze website, onder 
‘wat we doen’). Musea kunnen een 
aanvraag doen voor max. 75 procent 
van de kosten van de restauratie 
van een kunstwerk of object van toe-
gepaste kunst in de collectie. Elke 
aanvraag wordt achtereenvolgens 
beoordeeld door twee commissies. 
De Beoorde lings commissie restau-
raties,  bestaande uit deskundigen 
uit het bestuur en de raad van ad-
viseurs van de Vereniging Rembrandt 
– Gemke Jager, Rudi Ekkart, Quentin 
Buvelot en Peter Schoon – weegt het 
kunsthistorische belang van het werk 
in kwestie af. De Adviescommissie 
restauraties beoordeelt alles met 
betrekking tot de restauratie zelf. 

Zonder 
ondersteuning  
zijn dit soort 
restauraties  
niet haalbaar



Een middeleeuws beeld-
houwwerk. Schilderijen.  
Een globe uit de vroege  
17de eeuw. Een 18de-eeuwse 
pendule. Zilver. Porselein. De 
verscheidenheid aan werken 
die in de afgelopen vijf jaar 
dankzij het VriendenLoterij 
Restauratiefonds van de 
Vereniging Rembrandt kon-
den worden gerestaureerd is 
groot. Ook qua omvang lopen 
de restauraties sterk uiteen, 
omdat het ene project nu  
eenmaal complexer is dan  
het andere en de behandeling  
van een metersbreed schilde-
rij in de meeste gevallen meer 
tijd kost dan die van een  
klein object. Op de volgende 
pagina’s ziet u een greep uit 
de restauraties die vanuit dit 
fonds zijn gefinancierd.

Wieg als herboren

De modernistische wieg die De Stijl-
architect Cornelis van der Wilk in 
1924 ontwierp voor zijn eerste zoon  
– en werd getoond op de Wereldten-
toonstelling van 1925 – bleef gene-
raties lang in gebruik bij de familie. 
De oorspronkelijke kleuren waren 
overschilderd, het hemeltje ontbrak 
en verschillende onderdelen waren 
losgeraakt. Museum De Lakenhal 
kreeg dit meubel in bruikleen van  
de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE), maar om het te  
kunnen presenteren tussen werken 
van andere kunstenaars van De  
Stijl, diende het in oorspronkelijke 
staat te worden teruggebracht. 
Dankzij een schenking vanuit het 
VriendenLoterij Restauratiefonds en 
ondersteuning van de RCE kon die 
wens in vervulling gaan. De wieg is nu 
een blikvanger in de vaste presen- 
tatie van de collectiekern rondom  
De Stijl in Museum De Lakenhal in 
Leiden.

Achtergrond
 
In 2018 ontving de Vereniging Rembrandt 
een royale schenking van € 500.000 van 
de VriendenLoterij – toen nog BankGiro 
Loterij – om een restauratiefonds in te 
stellen voor een periode van vijf jaar. Dit 
fonds stelt musea in de gelegenheid om 
werken die vanwege hun conditie niet of 
niet optimaal worden getoond – sleeping 
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Vijf jaar VriendenLoterij   Restauratiefonds
2018 
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Dordtse meester
weer op de kaart

Met zijn indrukwekkende bergen,  
kolkende watervallen en onheil- 
spellende boomtoppen neemt de 
Dordtse schilder Alexander Wüst een 
unieke plaats in binnen de Hollandse 
landschapschilderkunst van de 19de 
eeuw. Het Dordrechts Museum is het 
enige museum in Nederland dat werk 
van hem in de collectie heeft. Twee 
grote landschappen van Wüst, 
Bergstroom bij Finmarken in Noor
wegen en Bergachtig landschap, 
bevonden zich al vele jaren in het 
depot, omdat de conditie te slecht 
was om ze te tonen. Ze werden ge-
restaureerd door Susanne Stangier, 
en de beschadigde lijsten werden 
behandeld door Renée Velsink. In 
2020 presenteerde het Dordrechts 
Museum de gerestaureerde schil-
derijen met gepaste trots en op dit 
 moment zijn ze beide te bewonderen 
in de tentoonstelling Wanderlust,  
die tot 8 januari 2023 is te bezoeken 
in Dordrecht.

beauties – te laten restaureren. Het fonds 
is uitsluitend voor musea die geen recht-
streekse steun van de Loterij ontvangen. 
Sinds de oprichting zijn er 24 aanvragen 
vanuit dit fonds gehonoreerd. Inmiddels 
schitteren veertien sleeping beauties 
weer op zaal; de andere restauraties zijn 
gaande of moeten nog beginnen. In okto-
ber 2022 is de laatste aanvraagronde.

Geert-Jan Janse, directeur van de 
Vereniging Rembrandt: ‘We zijn heel  
blij met het restauratiefonds dat we 
dankzij de VriendenLoterij konden instel-
len. Het is van groot belang om zorg te 
dragen voor de kunst die we met elkaar 
verzameld hebben, zodat die blijvend 
kan worden getoond. Vooral voor middel-
grote en kleinere musea zonder eigen 

restauratieatelier zijn de kosten van een 
grondige restauratie nauwelijks op te 
brengen, waardoor belangrijke werken 
soms in het depot belanden. We hopen 
daarom ook in de toekomst te kunnen 
blijven doorgaan met het steunen van 
restauraties van werken die het verdienen 
te worden gezien.’ 

11   2022# 2   

Vijf jaar VriendenLoterij   Restauratiefonds
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Glans terug voor 
tafelstuk

In 2009 verwierf het Nederlands 
Zilvermuseum met steun van de 
Vereniging Rembrandt dit ‘pièce  
de milieu’, in 1875 gemaakt door 
J.M. van Kempen naar een ontwerp 
van G.W. van Dokkum. Dergelijke 
tafelstukken fungeerden tijdens 
banketten als pronkstukken. Voor dit 
exemplaar is gebruikgemaakt van 
verschillende vormende en decora-
tieve technieken. In de eerste helft 
van de 20ste eeuw is het stuk van 
een laklaag voorzien om het zwart 
worden van het zilver tegen te gaan, 
maar deze lak bleek uiteindelijk funest 
voor de uitstraling van het zilver. In 
overleg met specialisten en na experi-
menten met verschillende technieken 
kon metaalrestaurator Michiel Lange - 
veld aan de slag om de hardnekkige, 
donkere laklaag op een veilige manier 
te verwijderen. In de winter van 
2021-2022, toen de behandeling 
halverwege was, organiseerde het 
Zilvermuseum een presentatie over 
dit tafelstuk en de restauratie, ge-
titeld Work in Progress. 

2021 

Uitgedeukt en opgekrikt

Het Apostelhuis is een uniek biografisch  
document en een sleutelstuk in het oeuvre  
van Jan Schoon hoven. De Delftse kunstenaar  
gebruikte ribkarton en papier voor deze smalle  
gotische kapel met daarin veertig getekende  
figuurtjes, waaronder apostelen, evangelisten en 
Bijbelse dieren. Het werk markeert de overgang  
van zijn vroege, nog figuratieve periode naar zijn 
eerste abstracte reliëfs. Maar toen het enkele jaren 
geleden in de collectie van Museum Prinsenhof 
Delft kwam, zag het er niet al te best uit. Het was 
gedeukt, beschadigd en verschillende onderdelen 
waren losgeraakt. Papierrestaurator Francien van 
Daalen restaureerde het object met engelenge-
duld. De restauratie en de tijdelijke presentatie in 
2021, waar het Apostelhuis te midden van andere 
werken van Schoonhoven was te zien, leverden  
veel publiciteit op in de landelijke pers.

2020 

Inmiddels schitteren 
veertien sleeping 
beauties weer op zaal 

Het tafelstuk voor restauratie

Foto: Rob Glastra
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Twee zeldzame 
trofeeënlijsten 

Dit jaar hoopt het Zeeuws maritiem 
MuZEEum in Vlissingen te kunnen 
beginnen met de restauratie van 
twee fraai gesneden en vergulde 
schilderijlijsten uit de 17de eeuw.  
Het gaat om de lijsten rond de  
portretten van Michiel de Ruyter en 
zijn vrouw Anna van Gelder door 
respectievelijk Ferdinand Bol en 
Hendrik Berckman (toeschrijving), 
die het museum in langdurige  
bruikleen heeft van de Ruyteriana 
Stichting. Deze zogenaamde trofee-
enlijsten zijn rijkelijk voorzien van  
attributen. Bij Michiel de Ruyter zijn 
dat voorwerpen die naar zeevaart 
en oorlogsvoering verwijzen, bij 
Anna van Gelder zijn het vruchten, 
bloemen en andere plantaardige 
motieven. De Vereniging Rembrandt 
heeft dit voorjaar een voorlopige 
toezegging gedaan voor de kostbare 
restauratie van deze belangrijke 
 lijsten. Het museum is nog bezig  
met de fondsenwerving om ook de 
beide portretten te kunnen laten 
 behandelen. 

2022 

Het tafelstuk voor restauratie

Foto: Rob Glastra
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Het is even na enen als de deur van het 
atelier van restaurator Nancy Knaap  
in Zaandijk openzwaait. Guus Sluiter,  
directeur van Nederlands Uitvaart 
Museum Tot Zover, en restaurator Bella 
Zurcher zijn er al. Later op de middag zal 
de begeleidingscommissie langskomen 
om mee te praten en te denken over het 
meest opmerkelijke restauratieproject 
dat we bij de Vereniging Rembrandt 
hebben zien langskomen.

Als je het atelier binnenloopt, is niet meteen 
duidelijk waar het om gaat. Verspreid over 
de ruimte staan een notenhouten tafel, een 
losse vitrine met een spiegel op de bodem 
en een zilveren vaas met daarin het boeket 
waar het allemaal om draait. Van een afstand 
lijkt het op een wat al te lang bewaard boe-
ket droogbloemen. Pas als je dichterbij komt, 
zie je dat het geen echte bloemen zijn. Maar 
wat is het voor materiaal, is het raffia, stro, 
of zijn het houtschaafkrullen? En dan, als je 
nog iets dichterbij komt en heel goed kijkt, 
zie je dat de blaadjes van sommige grotere 

bloemen bestaan uit tot lussen gevouwen 
haarlokken. Mensenhaar.

En daar houdt het niet bij op, laten res-
tauratoren Nancy en Bella zien. Het boeket 
is vrijwel geheel gemaakt van menselijk haar. 
Dat is op verschillende manieren verwerkt: 
hele lokken zijn omgebogen tot bloemblaad-
jes, blaadjes zijn geknipt uit evenwijdig aan 
elkaar gelijmde haren en er zijn bloemen 
gemaakt door vormen van papier of ander 
materiaal te beplakken met fijngesneden 
haar. Tussen de grote bloemen zie je scherm-
vormige haarbloemetjes en lokjes golvend 
blond haar die als trosjes naar beneden 
hangen. Alleen voor de takken, de bloem-
harten en details als stampers en meeldraden 
zijn andere materialen gebruikt, waaronder 
metaaldraad, paardenhaar, kralen, steentjes 
en glas. Ook zijn er zaaddoosjes en veertjes 
verwerkt. 

Dierbare overledenen
De vitrine en de tafel vormen samen het 
meubelstuk waarin het boeket werd bewaard. 
Dankzij een ingelijst document in de lade 
van de tafel met namen en familieportretjes 
is de ontstaansgeschiedenis van dit bijzon-
dere object bekend. Het is in 1871 gemaakt 
door Joannes Wilhelmus de Hoog Jz.,  
gemeenteontvanger en kerkrentmeester  
in Geertruidenberg. Hij deed dit voor de 
68ste verjaardag van zijn vader Johannes 
Wilhelmus de Hoog, bakker en wethouder  
in dezelfde plaats.1 Blijkens diezelfde tekst is 
het boeket tijdens de Eerste Wereldoorlog 
gerestaureerd en aangevuld met haarbloe-
men. Dit alles ‘ter gedachtenis van dierbare 
Overledenen en ter eere van bloed- en  
aanverwanten’. Het meubel werd meer  
dan honderd jaar binnen de familie van  
de oorspronkelijke eigenaar doorgegeven. 

‘Dit haarboeket is uniek,’ zegt Guus 
Sluiter, die het in 2008 bij veilinghuis 
Christie’s in Amsterdam voor zijn museum 
verwierf. ‘Vooral in de 19de eeuw was het 
niet ongebruikelijk om menselijk haar in  

GERDIEN WUESTMAN

Boeket 
komt tot 

bloei
Etnograficarestauratoren 
Bella Zurcher en Nancy Knaap

De restauratie van het haarboeket 
wordt gesteund vanuit het 
VriendenLoterij Restauratiefonds 
van de  Vereniging Rembrandt.
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sieraden, medaillons of schilderijtjes te  
verwerken, bijvoorbeeld ter nagedachtenis 
aan een overleden dierbare. Daarvan hebben 
we verschillende voorbeelden in de collectie. 
Soms ging dat om huisvlijt, maar er waren 
ook professionals die dit soort haarwerken 
maakten. Ons boeket van mensenhaar is een 
waar klapstuk binnen deze nagenoeg ver-
geten traditie, niet alleen door het uitzonder-
lijke formaat, maar ook door de veelheid 
aan gebruikte technieken.’ Wat macaber 
misschien, een bloemstuk met haar van 
overleden familieleden? ‘Dit haarboeket is 
geen rouwwerk, maar een herinneringswerk. 
Het is eigenlijk een soort familiestamboom, 
er is ook haar van levende familieleden  
gebruikt. Vergeet niet: het is gemaakt als 
verjaardagscadeau, niet naar aanleiding 
van een overlijden. Dezelfde man maakte 
voor de 80ste verjaardag van zijn moeder 
een boek met portretten van de familie in 
decoratieve omlijstingen.’

Witte uitslag
In de aankomende maanden zullen het haar-
boeket en het meubel worden gerestaureerd. 
Etnograficarestauratoren Nancy Knaap en 
Bella Zurcher hebben het boeket sinds 2021 
uitvoerig onderzocht en beschreven. Voor 
het materiaalonderzoek kregen zij hulp van 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE). Zo zijn er monsters genomen om het 
boeket te onderzoeken op de aanwezigheid 
van arsenicum of een ander giftig insecticide 
– dat gelukkig niet is aangetroffen – en is 
er gekeken naar de risico’s die de aange-
troffen kwikresten, mogelijk afkomstig uit 
de spiegel, kunnen opleveren. Een van de 
vragen die vanmiddag met de begeleidings-
commissie zullen worden besproken, is welk 
materiaalonderzoek nog meer relevant is.

In het atelier is goed te zien waarom de 
restauratie nodig is: het bloemstuk is stoffig, 
sommige takken en bladeren zijn geknakt, 
gebroken of losgeraakt en op veel bloemen 
en bladeren zit een witte uitslag of poeder, 

Het boeket wordt  
ontsierd door een 
witte, poederachtige  
uitslag op veel 
bloemen en andere 
onderdelen, hier 
vooral goed te zien 
op de grote bloem 
rechtsonder en  
het spitse blad links 
onder het midden

Losse bloemblaadjes 
voor en na de 
behandeling

Adviesbijeenkomst in 
het atelier met v.l.n.r. 
Iskander Breebaart, 
Saskia Rijsdijk, César 
Rodriguez, Nancy 
Knaap, Bella Zurcher 
en Madelief Hohé
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deels schimmel en deels uitbloei van be-
paalde materialen. Haar is een vrij stabiel 
materiaal, leggen Nancy en Bella uit, het is 
de lijm die problemen veroorzaakt. De res-
tauratoren zijn al begonnen met het verwij-
deren van schimmel op enkele losgeraakte 
bloemen. Beiden zijn dankzij hun ervaring 
met het restaureren van etnografische  
objecten wel gewend om met organisch 
materiaal als haar en veertjes te werken, 
maar bij het haarboeket krijgen ze met voor 
hen nieuwe technieken en problemen te 
maken.

De restauratoren laten geen mogelijkheid 
onbenut om te achterhalen hoe de maker 
van het boeket te werk is gegaan. Dat doen 
ze zowel door 19de-eeuwse handleidingen 
te raadplegen als door te experimenteren 
met haar. Nancy laat enkele bloemetjes zien 
die ze heeft nagemaakt. Daarvoor sneed ze 
onder andere een haarlok fijn om de stukjes 
als glitter uit te strooien op met lijm inge-
smeerd papier. ‘Mijn eigen haar,’ lacht ze, 
maar ze heeft inmiddels ook een paar lokken 
van een kapper gekregen. Dat het strooisel 
in deze gereconstrueerde bloemen niet goed 
blijft plakken, komt waarschijnlijk doordat 
het haar niet eerst was ontvet, zegt Bella, 
die in een oude bron het advies vond om 
haar te ontvetten door het te koken met aluin. 

Reconstructie
Nancy wijst op enkele schoenendozen met 
losse bloemen, blaadjes en takken. ‘Deze 
lagen op de bodem van de vitrine. Sommige 
zijn duidelijk afgebroken, maar andere  
lijken afgesneden te zijn, en waren mogelijk 
bedoeld om rond de vaas te liggen.’ Alle  
onderdelen zijn genummerd, en met teke-
ningen en foto’s is vastgelegd op welke plek 
ze zijn aangetroffen. Omdat het boeket 
deels symmetrisch is opgebouwd, is in een 
aantal gevallen duidelijk waar een afgebro-
ken tak of bloem moet hebben gezeten, dat 
vergemakkelijkt hun werk. Wat de recon-
structie van het boeket lastig maakt, is dat 

er geen oude foto’s zijn gevonden waarop 
het meubel met het bloemstuk is te zien. 

Een andere vraag waarmee de restau-
ratoren worstelen, is naar welke staat het 
bloemstuk en de vitrine moeten worden  
teruggebracht. Het werk is immers in twee 
fasen ontstaan, met 43 jaar ertussen. Bella: 
‘De oorspronkelijke vaas is er waarschijnlijk 
niet meer, deze is uit de jaren tien van de 
vorige eeuw. Ook is niet duidelijk of er  
wijzigingen in de vitrine zijn aangebracht  
bij de restauratie van 1914-1915 en wat er 
toen precies is gebeurd.’ 

Deze en andere vragen worden besproken 
met de leden van de begeleidingscommissie, 
die bestaat uit kunsthistorici en restauratoren: 
Reinier Baarsen, senior conservator meubelen 
van het Rijksmuseum, Margrit Reuss, senior 
restaurator van het Nationaal Museum van 
Wereldculturen, en twee deskundigen van 
Kunstmuseum Den Haag: Madelief Hohé, 
conservator mode en kostuum, en César 
Rodriguez, restaurator mode en kostuum. 
Bij de bijeenkomst van vanmiddag is bijna 
de voltallige commissie aanwezig, fysiek of 
online, en daarnaast Iskander Breebaart, 
senior restaurator meubelen van het Rijks-
museum, en zelfstandig textielrestaurator 
Saskia Rijsdijk. Veel verschillende expertises, 
omdat er ook veel verschillende materialen 
en technieken zijn gebruikt. 

Aanvullend materiaalonderzoek
De deskundigen zijn het erover eens dat 
aanvullend materiaalonderzoek door de 
RCE naar onder andere de gebruikte lijm, 

Boven: met haarlokken wordt de werking van 
verschillende soorten lijm getest 

Onder: om kennis op te doen over de manier 
waarop het materiaal zich gedraagt bij 
verschillende bewerkingen worden bloemetjes 
van echt haar nagemaakt

Er wordt nog verder onderzoek gedaan 
door de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed naar de aard van de witte stof 
op enkele gecraqueleerde kralen en 
bloemharten
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het materiaal van de kralen op de zijden 
doek aan de achterkant van de vitrine en  
de aard van de witte stof op het haar en op 
enkele gecraqueleerde kralen wenselijk is. 
Ook de restauratie van het meubelstuk 
wordt uitvoerig besproken. De gezamenlijke 
conclusie is dat het bij dit object vooral om 
het haarboeket gaat, en dat het meubelstuk 
slechts een ondersteunende functie heeft. 
Een volledige restauratie waarbij de vitrine 
en de kast moeten worden gedemonteerd is 
dan ook niet aan de orde. Alleen de meest 
storende verouderingsverschijnselen, zoals 
loszittend fineer en het gecorrodeerde  
beslag op de vitrinekast, zullen worden 
aangepakt.

In afwachting van het resultaat van het 
materiaalonderzoek door de RCE beginnen 
Nancy en Bella met de behandeling van de 
losse takken. Zij zullen witte aanslag waar-
van ze onder de stereomicroscoop hebben 
kunnen zien dat het schimmel is, verwijderen 
met behulp van penseel, gaswasfles en 
stofzuiger met HEPA-filter. Daarna is het 
boeket zelf aan de beurt. Ondertussen gaat 
museumdirecteur Guus Sluiter verder met 
zijn onderzoek naar de achtergrond van dit 
haarboeket en het fenomeen op zich. Zo 
kwam hij er recent achter dat er een 19de-
eeuws modellenboek voor haarwerken be-
waard is bij een particulier. ‘Een onontgon-
nen gebied, heel interessant.’ En hij 
verheugt zich op het moment waarop het 
gerestaureerde haarkabinet weer het 
pronkstuk zal zijn in zijn museum, waar-
schijnlijk aan het einde van dit jaar.  

 

Gerdien Wuestman is hoofdredacteur van het 

Bulletin van de Vereniging Rembrandt

1. Zie S. Dalderup en A. van Loon, ‘Een bijzonder 
haarkabinet in Museum Tot Zover te Amsterdam’, 
De Dongebode 47 (2021), 3, pp. 52-72, over de 
familie De Hoog, het haarboeket en het in de 
tekst genoemde familiealbum.

De losse onderdelen 
die op de bodem van 
de vitrine lagen zijn 
genummerd, en 
met tekeningen en 
foto’s is vastgelegd 
op welke plek ze zijn 
aangetroffen

Onder een stereo-
microscoop wordt 
schimmel op de 
 bloemen en andere 
onderdelen behoed-
zaam verwijderd met 
behulp van penseel, 
gaswasfles en stof-
zuiger



De kracht van het delen 

Op maandagavond 30 mei nam Fusien Bijl de 
Vroe voor afgevaardigden uit de Nederlandse 
museum wereld afscheid als directeur van de 
Vereniging Rembrandt. Dat deed zij op een 
symposium dat ter ere van haar was georga-
niseerd in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam. 
Als sprekers waren uitgenodigd Gunay Uslu, 
staatssecretaris van Cultuur en Media – omdat 
zij was verhinderd, werd haar tekst voorgelezen 
door Arent Fock –, Arnoud Odding, directeur 
Rijksmuseum Twenthe, en Matthijs Schouten, 
ecoloog en filosoof. De sprekers gingen in  
op het thema ‘De kracht van het delen’, een 
onder werp dat Fusien nauw aan het hart ligt. 
We drukken hierbij een bewerking van de lezing 
van Matthijs Schouten af. 

Ik wil met u spreken over wat in de 
filosofie appeal to nature genoemd 
wordt: het gebruiken van de natuur 
als onderbouwing van het door ons 
geconstrueerde mens- en wereld-
beeld. Dat appeal to nature, of deze 
spiegel van de natuur, is vaak te 
horen in het gebruik van de woorden 
‘natuurlijk, ‘onnatuurlijk’ en ‘tegen-
natuurlijk’. We noemen dan iets in 
ons menselijk handelen natuurlijk 
omdat we daarmee de natuur volgen 
en iets on- of tegennatuurlijk wan-
neer we dat niet doen. Alleen, in dat 
appeal to nature wordt de plank 
 regelmatig volledig misgeslagen. 

Misschien wel de grootste misser 
ligt in gangbaar geworden interpre-
taties van Darwins evolutietheorie. 
Darwin bracht in zijn befaamde 
werk On the Origin of Species uit 
1859 de theorie van natuurlijke 
 selectie naar voren. Hij stelde dat in 
het evolutieproces die soorten over-
leven die het best zijn aangepast of 
zich het best kunnen aanpassen aan 
(veranderende) milieuomstandig -
heden. Zijn theorie maakte furore en 
daarmee begonnen de problemen. 
Enkele decennia na het verschijnen 
van Origin of Species werd de theorie 
van Darwin geframed als ‘survival of 
the fittest’ door Herbert Spencer, een 
Britse bioloog met veel interesse voor 
sociologie en economie. Het is teke-
nend dat hij ook redacteur was van 
het tijdschrift The Economist. Nu zou 
het begrip ‘survival of the fittest’ 
Darwins theorie goed hebben kunnen 
samenvatten als het zou zijn gelezen 
als ‘het overleven van de best aange-
paste’. Maar het kreeg een andere 
lading. Als ik nu mijn studenten vraag 
‘survival of the fittest’ te vertalen, 
zeggen ze bijna allemaal: ‘Het over-
leven van de sterkste.’

Dat is precies wat er met Darwins 
theorie gebeurde vanaf de tweede 
helft van de 19de eeuw. Het kapita-
lisme was in die tijd in volle opmars 
en economen zochten naar een 
 wetenschappelijke basis voor de 
vrijemarkttheorie (of misschien beter 
gezegd: vrijemarktideologie). Spencer 
en anderen dachten die te vinden in 
Darwins werk en al snel kreeg het 
begrip ‘the fittest’ de betekenis van 
de ‘meest concurrentiekrachtige’. 

Een schimmelnetwerk
Dit appeal to nature heeft tot in 
onze tijd grote invloed gehad op het 
maat schappelijk bestel: denkt u 
maar aan de welhaast heilige positie 
van de zogenaamde vrije markt, 
aan begrippen als behoud van con-
currentiepositie, profilering en eigen-
heid van de onderneming, strijd om 
schaarse goederen, middelen en 
klanten, vijandige bedrijfsovernames. 
Maar nu komt de clou: de bevindingen 
van de moderne evolutiebiologie 
dwingen ons om het evolutionaire 
appeal to nature grondig bij te stel-
len en het begrip ‘the fittest’ heel 
anders in te vullen.

Een voorbeeld. Toen ik nog stu-
deerde, resoneerden de traditionele 
interpretaties van de evolutietheorie 
ook nog sterk in de wetenschap. Ik 
moest bijvoorbeeld allerlei concurren-
tieproeven doen met verschillende 
soorten planten. En vanuit dat per-
spectief werden bosecosystemen 
beschreven als verzamelingen van 
met elkaar concurrerende boom-
soorten. Inmiddels weten we beter. 
De vitaliteit en de diversiteit van een 
bos blijken in hoge mate bepaald te 
worden door een enorm ondergronds 
netwerk van schimmels dat de bomen 
met elkaar verbindt. Het zogenoemde 
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De Collectie Nederland als   ecosysteem
‘Een vreemde eend in de bijt’, zo 
introduceerde spreker Matthijs 
Schouten zichzelf op het afscheids-
symposium voor Fusien Bijl de Vroe. 
Hij was daar immers een van de 
 weinigen die niet werkzaam is in  
de wereld van kunst en cultuur. 
Maar als ecoloog ziet hij parallellen 
tussen het openbaar kunstbezit en 
de natuur, en herkent hij ook Fusien 
als een ‘force of nature’. En over 
 ‘forces of nature’ heeft hij vanuit 
zijn achtergrond wel iets te zeggen.



Wood Wide Web. De schimmels drin-
gen de wortels van de bomen binnen. 
Ze geven de bomen voedingsstoffen 
die deze zelf soms moeilijk kunnen 
opnemen en krijgen daarvoor suikers 
van de bomen terug die de schimmels 
zelf niet kunnen maken. Zo ontstaat 
er wat in de biologie een symbiose 
genoemd wordt.

Nu blijkt er tevens een voortduren-
 de communicatie via dit  netwerk te 
 bestaan; via de schimmels wordt 
 informatie uitgewisseld tussen de 
bomen. Zo waarschuwen bomen 
 elkaar tegen gevaar; ze geven aan 
waar in het bos een verandering van 
groeistrategie nodig is, enzovoort.

De rijkdom, schoonheid en variatie 
van het bovengrondse bos, de open-
bare kunstcollecties van Nederland, 
ofwel de Collectie Nederland, wordt 
in stand gehouden door continue 
‘ondergrondse’ communicatie en uit-
wisseling. In dat opzicht volgt Fusien 
Moeder Natuur: communicatie en 
uitwisseling karakteriseren haar be-
nadering van haar werk. Ik krijg dan 
beelden van Fusien die de telefoon 
ter hand neemt en – als belangrijk 
knooppunt in een web – een heel 
schimmelnetwerk, of laat ik het 
mooier zeggen, een heel mycorrhiza- 
netwerk laat trillen.

Fusien beschrijven als een ‘force 
of nature’ is geen overdrijving. In haar 
werk volgde ze precies die natuurlijke 
principes die bijdragen aan vitaliteit, 
diversiteit en overlevingskracht. Dat 
is, zo lijkt mij, van grote betekenis voor 
de Vereniging Rembrandt in een tijd 
waarin er zich in onze samenleving, 
zoals dat in de rechtsfilosofie heet, 
een verschuiving in morele registers 
voltrekt.

Reciprociteit en mutualiteit
Hier spreek ik even als filosoof en 
zou ik het werk van de Vereniging 
Rembrandt ook in een breder kader 
willen plaatsen. In de rechtsfilosofie 
gaat men ervan uit dat onze samen-
leving grosso modo twee grote morele 
registers kent, beide gebaseerd op 
het wederkerigheidsbeginsel maar 
in verschillende varianten, namelijk 
die van reciprociteit en mutualiteit. 
En als u goed luistert wanneer ik ze 
aan u voorstel, hoort u daarin echo’s 
van het voorgaande.

Reciprociteit is, in de definitie van 
Dorien Pessers, een door mij zeer be-
wonderde rechtsfilosoof, de moraal 
van duurzame bindingen en van 
 solidariteit – zoals in de sfeer van 
liefde en sociale verwantschap – 
waar in vertrouwen bepaalde ver-
plichtingen worden nagekomen. 
Mutualiteit daarentegen is de moraal 
van kortstondige verbindingen in  
de markt, waarin tussen vreemden 
naar tijd en inhoud contractueel be-
paalde prestaties worden geleverd. 
Hier komt wantrouwen naar voren.

Zoals reciprociteit het ideaaltypi-
sche model is van de rechtsstaat en 
het publieke domein, zo is mutualiteit 
het ideaaltypische model van de 
markt. Allerlei publieke belangen, 
zoals het publieke kunstbezit en het 
natuurlijk erfgoed, worden het best 
gediend in het reciprociteitsregister: 
in gezamenlijke, op vertrouwen en 

solidariteit berustende, duurzame 
afspraken en verbindingen. Belangen 
uit de economische orde, zoals pro-
ductie en rendement, worden het best 
gediend in het mutualiteits register.

Beide registers staan op gespan-
nen voet met elkaar. Tegenover 
 ver binding staat concurrentie: 
 tegenover publieke belangen staan 
private belangen. Met de opkomst 
van de kapitalistische markteconomie 
in de 19de eeuw trad het mutualiteits-
register sterk naar voren; dit proces 
werd ondersteund door de ontwik-
keling van de economische weten-
schap, die de theorie van de regule-
rende en onzichtbaar sturende vrije 
markt welhaast tot dogma verhief 
en daarbij – zoals we eerder zagen – 
Darwins evolutietheorie misbruikte.

Die vrije markt, zo stelt Pessers, 
bleek echter niet iedereen in te sluiten, 
maar juist sociale ongelijkheid en 
maatschappelijke desintegratie te 
veroorzaken. Een groot deel van de 
20ste eeuw is nodig geweest om het 
publieke domein weer te versterken 
met het recht op onderwijs, gezond-
heidszorg en huisvesting, met ver-
dragen inzake natuur- en milieu-
bescherming, met de versterking van 
het publieke kunst- en cultuurbezit. 
Met andere woorden, de rechtsstaat 
probeerde de samenleving terug te 
veroveren op de markt door een ver-
sterking van het reciprociteitsregister, 
waarmee – zoals de natuur ons leert – 
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De Collectie Nederland als   ecosysteem
Matthijs Schouten
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de veerkracht en de diversiteit van 
de gemeenschap vergroot werden.

Vanaf het einde van de vorige 
eeuw zien we echter weer een ge-
stage verschuiving in evenwicht: van 
rechts orde en zorg voor het publieke 
domein naar de economische orde 
en de concurrentie van de vrije markt. 
Dat is onder meer zichtbaar in het 
wegvallen van de verzorgingsstaat 
en in instituten zoals universiteiten, 
musea en natuurbeheerorganisaties, 
die zijn gaan functioneren als onder-
nemingen, en in de kunstsector, die 
meer en meer door de markt gedreven 
wordt. In de woorden van Pessers: 
‘Het economisch dirigisme met zijn 
welhaast religieuze, want onfeilbaar 
geachte dogmatiek, dreigt de norma-
tieve architectuur van de samen-
leving te ondermijnen’. Productie en 
rendement zijn steeds belangrijker 

ideologische motieven geworden, 
waaraan allerlei publieke waarden 
ondergeschikt dreigen te raken.

In deze tijd van verschuiving in 
morele registers heeft Fusien pal ge-
staan voor het reciprociteitsregister: 
voor delen, uitwisseling, voor duur-
zame verbindingen, voor vertrouwen 
en solidariteit, voor het publieke be-
lang, voor de commons, het gemeen-
schappelijk erfgoed. En daarmee 
heeft zij de Vereniging Rembrandt 
door soms woelige wateren geloodst, 
en ook laten zien wat voor de vitali-
teit en effectiviteit van de publieke 
sector, en daarmee ook voor de 
Vereniging Rembrandt, in de toe-
komst van wezenlijke betekenis  
zal zijn. Kijk, zo doet een ‘force of 
nature’ dat!  

20   2022# 2   

Fonds Fusien

Net als een ecosysteem floreert de Collectie 
Nederland bij samenwerking. Hoe meer er 
onderling wordt gedeeld uit de verschillende 
verzamelingen waaruit zij bestaat, hoe vitaler 
zij wordt.

Een prachtig voorbeeld hiervan is de collectie 
tegels van Helene Kröller-Müller. Om deze verza-
meling, die een vrijwel verborgen bestaan leidde 
in het depot van het Kröller-Müller, beter tot haar 
recht te laten komen, werd zij in 2019 in langdurig 
bruikleen gegeven aan het nabijgelegen Neder-
lands Tegelmuseum. Het Tegelmuseum deed 
een beroep op de Vereniging Rembrandt voor 
de inrichting van een vaste presentatie, ‘de 
Helene Kröller-Müller Kamer’. In principe steunt 
de Vereniging geen collectiepresentaties, maar 
op voorspraak van Fusien werd de aanvraag 
toch in behandeling genomen. Het bestuur hono-
reerde de aanvraag, vanuit de overtuiging dat 
wat verzameld is voor ons gemeenschappelijk 
kunstbezit ook moet worden getoond. 

Om musea te stimuleren hun collecties onder-
ling nog meer te delen, besloot het bestuur dit 
jaar een nieuw Fonds op Naam in te stellen.  
Dit ‘Fonds Fusien’, waarmee tevens Fusiens 
 nalatenschap bij de Ver eni ging Rembrandt 
wordt geëerd, kan worden aangewend voor 
steun bij de financiering van langdurige bruik-
lenen, zoals vergoeding van transport- en in-
richtingskosten.

Op een oproep aan musea, culturele partners 
en leden om bij te dragen, werd enthousiast 
 gereageerd. Er zijn honderden schenkingen 
 gedaan, uiteenlopend van vijf euro tot enkele 
duizenden euro’s. Ook het bestuur zelf reser-
veerde een bedrag, uit de algemene middelen. 
Het Fonds Fusien kent zo een prachtige start, 
met dank aan iedereen die heeft bijgedragen. 
Onderschrijft u deze doelstelling en wilt u 
 doneren? Ga dan naar verenigingrembrandt.nl/
nl/ afscheid-fusien-bijl-de-vroe. Meer details 
over de voorwaarden en criteria van dit fonds 
volgen dit najaar op onze website. Fo
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Een vliegende start voor het Fonds Fusien 
(Algemene Leden vergadering 25 juni) 

De paneldiscussie na afloop 
van het symposium, met 
v.l.n.r. Fusien Bijl de Vroe, 
Arnoud Odding, Meta Knol 
en Matthijs Schouten
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Denkraam
WIM PIJBES

Disclaimer

Handgeschreven tekst 
‘The times they are a-changin’, 
Bob Dylan, 1960

Bob Dylan zong het al in 1963: ‘And don’t  
criticize / What you can’t understand /  
Your sons and your daughters / Are beyond 
your command’. Kunstenaars kennen een  
natuurlijke drang om voorop te willen lopen  
bij veranderingen. Of sterker, veel nieuwe 
maatschappelijke ontwikkelingen worden 
manifest gemaakt door schilders, schrijvers 
en muzikanten.

Zo is het altijd geweest en daarom is het goed 
dat musea meebewegen met de tijdgeest. Wie 
dat niet doet ‘will sink like a stone’, om nogmaals 
de Nobelprijswinnaar en stem van een generatie 
aan te halen. Maar in plaats van mee te bewegen 
of voorop te lopen krijg ik de laatste tijd sterk het 
gevoel dat musea zó fanatiek goed willen doen 
dat ze de aansluiting met de samenleving dreigen 
te verliezen en hun doel voorbijschieten. Een over -
reactie op de tijd dat musea geprivilegieerde 
plekken vormden waar tussen witte wanden witte 
mensen witte wijn dronken. Musea maken nu in 
hoog tempo een inhaalslag en doen dat alles-
behalve in stilte. 

Voor een vooruitstrevend museum als Tate is  
het eenvoudigweg onmogelijk om het eigen 
 verleden te ontkennen. Belangrijke schenkingen 
hier zijn gedaan door plantagehouders, en 
 suiker magnaat en naamgever Henry Tate  
(1819-1899) verdiende zijn vermogen in de koloni-
ale handel die terugvoert tot slavenplantages in 
de Britse Caraïben. Een ongemakkelijke realiteit 
die maakt dat het museum op eieren moet lopen 
en uiterst zorgvuldig woorden kiest om een en 
ander te adresseren. Wat opvalt is dat Tate zelf 
aangeeft er niet uit te komen met, naar eigen 
zeggen, oncomfortabele begrippen als Black, 
Asian (met hoofdletters) of minority ethnic, bij 
 elkaar afgekort als BAME. En die andere,  
telkens uitdijende afkortingenreeks LGBTQIA+ 
(Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, Queer, Intersex, 
Asexual and related communities) die indirect 
aangeeft dat zolang iedereen categorisch wordt 
benoemd maar er nog steeds een ongedefi ni-
eerd + aan te pas moet komen, er personen 
 zullen zijn die tot een restcategorie zijn veroor-
deeld. En dat kan toch niet de bedoeling zijn, 
denk ik. 

Tate beschikt naast een multifaith space over 
een prikkelarme stilteruimte. En een inclusief 
museum biedt tegenwoordig een sensory map 
waarmee de bezoeker wordt gewaarschuwd voor 
(of gewezen op) bright areas, dark areas, quiet 
areas en noisy areas. Bij veel presentaties hangt 
een disclaimer die bezoekers waarschuwt voor 
mogelijk verontrustende beelden of schokkende 
inhoud. Allemaal goed bedoeld, maar zijn musea 
niet bij uitstek vrijplaatsen waar je geconfron-
teerd kan worden met de schok van het nieuwe? 
Juist door eigen perceptie, het razendsnelle  
proces van selectie, interpretatie en het ervaren 
van beelden, gedachten en emoties, wat ieder 
mens tot een gearticuleerd individu 
maakt. Op enig moment  
zal de heftigheid van deze  
beweging zijn uitgeraasd,  
‘For the times they are 
a-changin’. En wat  
blijft zijn musea, voor  
iedereen.  
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Wie aan 17de-eeuwse 
Nederlandse kunst denkt, 
denkt meestal aan schilde-
rijen gemaakt in een van de 
Hollandse steden. Maar wat 
vaak wordt vergeten, is dat  
er destijds ook honderden 
Nederlandse kunstenaars 
buiten de Republiek werk-
zaam waren. Hun werk kwam 
in buitenlandse collecties 
 terecht en is daardoor in de 
Nederlandse musea slechts 
beperkt vertegenwoordigd. 
Recent kocht het Dordrechts 
Museum zo’n ‘buitenlands’ 
Hollands werk: het Portret 
van Sir Norton Knatchbull van 
Samuel van Hoogstraten. 
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De in Dordrecht geboren Samuel van Hoogstraten 
(1627-1678) was een ambitieus en veelzijdig kunstenaar. 
Hij schilderde niet alleen portretten, maar ook historie-
stukken, genrestukken, trompe-l’oeils en perspectief-
stukken. In 1662 vertrok hij naar Engeland, waar Sir 
Norton Knatchbull (1601-1684), een vooraanstaand 
politicus en geleerde, een van zijn belangrijkste op-
drachtgevers was. Van Hoogstraten portretteerde Sir 
Norton levensgroot en ten voeten uit, een formaat dat 
zelden werd toegepast in de Republiek, maar dat in 
Engeland heel gangbaar was. Wat dat betreft schilderde 
de Hollander een typisch Engels portret. 

Geld en roem
Maar wat had Van Hoogstraten nu eigenlijk te zoeken 
in Engeland? Het antwoord op die vraag vinden we 
onder andere in Van Hoogstratens Inleyding tot de Hooge 
Schoole der Schilderkunst (1678). Dit boek was bedoeld 
om jonge schilders tijdens hun opleiding een leidraad 
te bieden, als een soort kunstacademie, maar dan op 
papier. Van Hoogstraten schrijft daarin onder andere 
over de doelen die schilders dienen na te streven om 
hun loopbaan tot een succes te maken. Zo lezen we dat 
een schilder ervoor moest zorgen dat hij ‘in de gunst 
der machtige Prinsen of Koningen geraeke’. Aan de 
vorstenhoven viel immers veel te verdienen en boven-
dien kon een verbinding aan het hof van een vorst roem 
opleveren die tot in de lengte der eeuwen zou blijven 
voortbestaan.

En dat is precies wat Van Hoogstraten zelf nastreefde. 
Een paar maanden na zijn aankomst in Londen, in 1662, 
schreef Van Hoogstraten aan een vriend in Dordrecht 
dat hij hem spoedig op de hoogte hoopte te kunnen 
brengen van ‘een goedt succes’ bij het hof.1 Engeland 
had op dat punt – en specifiek op dat moment – ook 
 allerlei kansen te bieden. Nadat de monarchie er in  
de jaren 1640 was afgeschaft en er vervolgens een 
 republikeins bestuur was gevestigd, werd de Engelse 

monarchie in 1660 hersteld. Voor het eerst in jaren  
zat er weer een vorst op de troon, koning Charles II,  
en bovendien moest het hof weer opnieuw worden 
 opgetuigd. Van Hoogstraten was dan ook niet de enige 
kunstenaar die juist nu de oversteek waagde.2 

Van Hoogstraten moet een succes aan het Engelse 
hof aanvankelijk als kansrijk hebben ingeschat. Het was 
hem immers al eens eerder gelukt om met zijn schil-
derkunst een voet tussen de deur te krijgen bij een 
buitenlands hof. In 1651 had hij namelijk in Wenen met 
een van zijn trompe-l’oeils een dusdanige indruk weten 
te maken op de Habsburgse keizer Ferdinand III, dat 
die hem beloonde met een gouden ketting en  medaille. 
In Londen vestigde Van Hoogstraten meermaals de 
aandacht op dat succes. De geschenken van de keizer 
beeldde hij namelijk af op verschillende van de trom-
pe-l’oeils die hij daar schilderde. Een mooi voorbeeld 
is het trompe-l’oeil van een brievenbord in de collectie 
van het Dordrechts Museum. 

NIEUWE AANWINST

Portret van Sir Norton Knatchbull
Samuel van Hoogstraten
Olieverf op doek, 208,5 x 131,5 cm
Bijdrage: € 140.000, waarvan € 50.000 uit het  
Willem en Mary Reus-de Lange Fonds en € 50.000  
uit het VriendenLoterij Aankoopfonds 
DORDRECHTS MUSEUM

Aangekocht in 2021 met steun van de Vereniging Rembrandt 

(mede dankzij haar Willem en Mary Reus-de Lange Fonds en  

haar VriendenLoterij Aankoopfonds), het Mondriaan Fonds en  

de Bedrijfsvrienden Dordrechts Museum.

Samuel van 
Hoogstraten: 
een Hollandse 
expat

Trompel’oeil 
 brievenbord
Samuel van 
Hoogstraten
1664. Olieverf op 
doek, 47,1 x 61,8 cm
DORDRECHTS 

 MUSEUM

Aangekocht in  
1992 met steun  
van de Vereniging 
Rembrandt.



Illusionistische hoogstandjes
Een van de eerste opdrachten die Van Hoogstraten in 
Londen kreeg, is het in 1662 geschilderde perspectief-
stuk A View through a House. Hij schilderde het voor de 
Engelse koopman Thomas Povey, die het liet aanbren-
gen achter een deur in zijn Londense woning. In het 
beroemde dagboek van Samuel Pepys wordt het op 
maandag 26 januari 1663 beschreven als een van de 
hoogtepunten uit Poveys collectie. Tegenwoordig hangt 
het in Dyrham Park, in Gloucestershire, waar het nog 
altijd op de bewondering van bezoekers kan rekenen. 
Ook Sir Norton Knatchbull blijkt dit soort illusionis-
tische hoogstandjes gewaardeerd te hebben. Hij liet 
namelijk niet alleen zijn portret schilderen door Van 
Hoogstraten, maar was ook in het bezit van een perspec-
tiefstuk van zijn hand. 

Hoewel Van Hoogstraten in eerste instantie hoopvol 
gestemd was, wist hij niet door te dringen tot de kringen 
van het hof. In het jaar waarin hij Knatchbull portret-
teerde, 1667, keerde hij terug naar de Republiek. Nu, 
zo’n 355 jaar later, is het portret hem nagereisd. Vrijwel 

die gehele periode was het in het bezit gebleven van de 
nazaten van Knatchbull. Zeker sinds de restauratie die 
het schilderij na aankoop onderging, valt op hoe hoog 
de kwaliteit is, en ook hoe goed het is bewaard.

Met zijn zelfverzekerde pose is Sir Norton een 
 opvallende verschijning in het Dordrechts Museum. 
De nieuwe aanwinst is een prachtige aanvulling op de 
Engelse stukken van Van Hoogstraten in de collectie, 
waaronder een perspectiefstuk van Westminster Abbey 
en het Londense brievenbord – beide eveneens met 
steun van de Vereniging Rembrandt aangekocht. Samen 
bieden ze een mooi beeld van het Engelse werk van 
Van Hoogstraten en geven ze inzicht in zijn ambities als 
internationaal hofkunstenaar. Bovendien stellen ze het 
museum in staat om de eigen collectie – en de Hollandse 
schilderkunst in het algemeen – in een internationaal 
perspectief te plaatsen. 

Sander Karst

Docent Kunstgeschiedenis Universiteit van Amsterdam
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A View through a House
Samuel van Hoogstraten
1662. Olieverf op doek, 
264,2 x 136,5 cm 
NATIONAL TRUST, DYRHAM 

PARK, GLOUCESTERSHIRE

Noten

1. M. Roscam Abbing,  
De schilder & schrijver 
 Samuel van Hoogstraten, 
16271678: Eigentijdse 
bronnen &  oeuvre van 
 gesigneerde schilderijen, 
Leiden, 1993, pp. 59-60. 
2. Zie over dit fenomeen 
S. Karst, Schilderen in een 
land zonder schilders. De 
Nederlandse bijdrage aan 
de opkomst van de Britse 
schilderschool, 15201720, 
diss. (Universiteit Utrecht) 
2021.

Gezicht vanuit het  noordtransept 
van Westminster Abbey te Londen
Samuel van Hoogstraten
1662-68. Olieverf op doek, 156 x 110 cm
DORDRECHTS MUSEUM

Aangekocht in 1984 met steun van de 
Vereniging Rembrandt.
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Vereniging Rembrandt
‘Mijn eerste contact met de 
Vereniging Rembrandt was bij  
de presentatie van een werk van 
David LaChapelle in het Groninger 
Museum. Daar gaf Hilbert Lootsma 
een korte toelichting op het aan-
koopproces.’

Museum
‘Kunstmuseum Den Haag heeft een 
prettige sfeer. Er zijn vaak kleine, 
verrassende tentoonstellingen die  
je prikkelen om nieuwe dingen te 
ontdekken. Zo zag ik er vorig jaar 
spontaan Lijnen van perfectie, 
waarin hedendaagse Koreaanse kunst 
werd gecombineerd met keramiek 
uit de 12de tot en met de 19de eeuw.’ 

Gaan houden van
‘Ik ben steeds meer van hedendaagse 
kunst gaan houden. Schurende kunst, 
zoals de reliëfs van Anish Kapoor die 
aan een bloederige vleesmassa doen 
denken. Wat mij daarin aantrekt is 
dat je wordt uitgenodigd om te gaan 
puzzelen: waar gaat dit werk over?’

Opvallendste aankoop
‘De kleurenetsen van Mary Cassatt 
voor het Van Gogh Museum. Werken 
van vrouwelijke kunstenaars uit die 
tijd zijn schaars in de prentencollectie 
van het Van Gogh, en ik vond het ook 
bijzonder om de invloed van Japan op 
Cassatts werk te zien. Soms besef je 
pas na een aankoop wat er ontbrak.’

Tentoonstelling
‘De tentoonstelling over Paula Rego in 
Kunstmuseum Den Haag van dit jaar 
vond ik heel sterk. Er zit een rauwheid 
in de stijl van Rego, vooral in de zaal 
met schilderijen van vrouwen die net 
een abortus hadden ondergaan.’

Tot tranen geroerd
‘Op de Biënnale in Venetië zag ik eens 
een videowerk van Meiro Koizumi, 
over een bejaarde kamikazepiloot 
wiens missie in de Tweede Wereld-
oorlog door een technisch defect 
was mislukt. Als enige overlevende 
schaamde hij zich tegenover zijn 
vrienden die wel waren gestorven. 
Koizumi liet de man zichzelf vergeving 
schenken vanuit het perspectief van 
een van die vrienden.’

Kunst thuis
‘Het werk van de Japanse kunste-
nares Chiharu Shiota is al een paar 
keer op mijn pad gekomen. Zij maakt 
kunstwerken met rode draden die ons 
lot en onze levensloop symboliseren. 
Een vriendin verraste me op mijn ver-
jaardag met een litho van haar.’

Nooit meer missen
‘Cathedra van Barnett Newman in 
het Stedelijk Museum. Het is zó’n 
overweldigend gevoel als je vlak 
voor dit werk staat, alsof dat intense 
blauw je helemaal omsluit.’

Bijna 17.000 leden telt de Vereniging Rembrandt. 
In elk Bulletin stelt ze twee van hen voor. Op deze pagina 

Marijke Phoa (32 jaar), socialmediamanager bij 
de Vereniging Rembrandt en lid sinds 2019.
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De verhalen 
van Paula Rego



Het iele mannetje in deze anekdote is de filmmaker Nick 
Willing, zijn moeder is Paula Rego. Willing vertelde het in 
2020 tijdens een van onze eerste urenlange FaceTime-
gesprekken ter voor bereiding op de Paula Rego-tentoonstel-
ling in Tate Britain en in Kunstmuseum Den Haag. We zaten 
destijds nog niet zo lang in de coronacrisis, dus er werd haast 
niet gereisd. Via FaceTime en Zoom bouwden we desalniette-
min een mooi contact op. We voerden een gesprek over kunst 
en leven, over ouders en kinderen. Zo’n soort gesprek dat 
nooit af is. Een gesprek waarvan ik gehoopt had het met Rego 
zelf te voeren, maar helaas liet haar gezondheid dat niet toe. 

Willing bood een interessant perspectief. Hij vertelde me 
over zijn moeders jeugd in Portugal, waar haar oma en tante 
haar volksverhalen en sprookjes vertelden en haar vader haar 
liet kennismaken met literatuur – bijvoorbeeld Lewis Carrolls 
Alice in Wonderland – en opera. Willing schetste het beeld van 
een enig kind dat bang was voor bijna alles. Tekenen was haar 
vrijplaats. Willings oma herinnerde zich dat Rego altijd een 
grommend geluid maakte tijdens het tekenen, alsof ze in trance 
was. Als ze dat geluid hoorde, wist ze zeker dat het goed ging 
met haar dochter. 

PORTUGESE VOLKSVERHALEN

Rego groeit op ten tijde van Antonio de Oliveira de Salazars 
 dictatoriale regime in zijn Estado Novo (nieuwe staat). 
‘Portugal is geen land voor vrouwen,’ aldus haar vader. Hij  
stimuleert haar om in Londen te gaan studeren, aan de Slade 
School of Art, waar ze les krijgt van onder anderen de schilder 
Lucian Freud. Hier ontmoet ze ook haar partner, de schilder 
Victor Willing, die  bevriend is met Francis Bacon. Even lijkt de 
wereld aan haar voeten te liggen. In 1966 overlijdt echter haar 
geliefde vader en krijgt Victor Willing, met wie ze inmiddels 
getrouwd is en drie kinderen heeft, de diagnose MS. Willing 
neemt het bedrijf van haar vader over, maar dat stevent al snel 
af op een faillissement. Rego raakt in een zware depressie. 
Haar huisarts adviseert haar in Jungiaanse analyse te gaan bij 
Edward Hirst. Zo’n therapie duurt normaliter vijf tot tien jaar, 
maar Rego blijft Hirst veertig jaar bezoeken. 

‘Toen ik naar kostschool ging, was ik een klein,  
iel en verlegen mannetje. Het was onvermijdelijk: 
ik werd er enorm gepest. Aan het eind van de  
eerste week belde ik mijn moeder en vertelde haar 
op zoek naar troost over mijn pesters. Haar reactie 
was een vraag: Kun je ze voor me tekenen? Teken 
ze voor me.’ 

Paula Rego in haar atelier in Londen 
met de ‘kussenman’, 2004
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‘Het werk past naadloos in 
een lange lijn van moderne 
kunstenaars uit onze collectie 
die de complexiteit van het 
menselijke gevoelsleven  
verbeelden’
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Door de Jungiaanse therapie is haar werk ‘bevrijd’, zegt Rego, 
want hierdoor is het ‘verhalen vertellen’ centraal komen te 
staan in haar oeuvre. Hirst stimuleert haar om terug te gaan 
naar de mystieke ‘bron van onze verbeelding’. Volgens Jung 
zijn sprookjes, legenden, mythen en religieuze vertellingen een 
reflectie van deze bron. Het brengt Rego ertoe de traditionele 
Portugese volksverhalen die haar familieleden haar vertelden, 
te vertalen en te illustreren. In 1977 maakt ze een overzicht 
van de voor haar belangrijkste illustratoren van sprookjes van 
verschillende nationaliteiten en tijden en schrijft ze een tekst 
over de oorsprong van fabels van over de hele wereld. Op deze 
basis zou Rego de rest van haar carrière terugvallen. Niet voor 
niets koopt ze de beige sofa van Hirst, die in haar latere werk 
vaak als rekwisiet zal terugkomen.

‘KUSSENMAN’

Haar collages uit de jaren zestig en zeventig maken in de jaren 
tachtig plaats voor schetsen en schilderijen, dan al met een 
 verhalend karakter. In de jaren negentig ontdekt ze het pastel 

– de techniek waarin ze uitblinkt – om vanaf 2000 in dat  
medium uit te pakken in ambitieuze werken gebaseerd op 
ensceneringen in haar atelier, waarin ook de dollies, de poppen 
die ze al sinds de jaren zeventig maakt, een rol spelen. Voor 
het drieluik The Pillowman (2004), een van de hoogtepunten 
uit haar oeuvre, staan niet alleen haar vaste model Lila Nunes 
en haar kleinkinderen model, maar ook haar manshoge ‘kussen-
man’, die ze maakt met materialen die ze voorhanden heeft, 
zoals kousen en een quilt. Met haar modellen en de kussenman, 
maar ook met meubelstukken – waaronder de beige sofa – en 
andere voorwerpen bepaalt ze de compositie voordat ze de 
scène daadwerkelijk schetst. 

In veel van haar werk grijpt ze terug op herinneringen aan 
haar moederland. De verschrikkingen van de dictatuur spelen 
hierin een grote rol. De titel The Pillowman is ontleend aan het 
gelijknamige toneelstuk uit 2003 van de Brits-Ierse toneel-
schrijver Martin McDonagh. Het is een grimmig verhaal dat 
zich afspeelt in een naamloze dictatuur waarin een schrijver 
wordt vervolgd om zijn duistere vertellingen. In een daarvan 
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komt ‘de kussenman’ voor. Hij reist met ongelukkige volwas-
senen terug naar hun jeugd om ze ervan te overtuigen als kind 
een einde aan hun leven te maken – niet uit wreedheid, maar 
om hen te beschermen tegen toekomstig lijden.

In het drieluik plaatst Rego haar kussenman op het strand 
van haar vroegere woonplaats Estoril in Portugal. Terwijl ze het 
werk maakt, realiseert ze zich dat The Pillowman boven alles 
een portret is van haar geliefde vader en hun relatie. In het 
middenpaneel is hij een troostende figuur, in het linkerpaneel 
een passieve figuur – afgebeeld in de leunstoel waarin hij vaak 
zat tijdens Rego’s jeugd – en in het rechter een figuur die zelf 
getroost wordt. Zo werkt het met verhalen. Door er onze eigen 
geschiedenis in te leggen, helpen ze ons deze te begrijpen. 

REGO IN KUNSTMUSEUM DEN HAAG

Directeur Benno Tempel verwoordt de verbinding met de col-
lectie van Kunstmuseum Den Haag als volgt: ‘Het werk past 
naadloos in een lange lijn van moderne kunstenaars uit onze 
collectie die de complexiteit van het menselijke gevoelsleven 

verbeelden. Een lijn die loopt van de 19de-eeuwse mystieke 
droomwerelden van Odilon Redon, via de grillige, intuïtieve 
beeldtaal van het expressionisme naar de beestachtige figuren 
van Francis Bacon, de imposante Maman-spinnen van Louise 
Bourgeois en de kwetsbare vervormde mensenlichamen van 
Berlinde de Bruyckere.’ 

Paula Rego overleed op 8 juni 2022 na een kort ziekbed  
op 87-jarige leeftijd. Kunstmuseum Den Haag is dankbaar  
dat het nog tijdens haar leven zo’n belangrijk werk uit haar 
oeuvre heeft kunnen toevoegen aan de collectie. Vanaf eind 
september zal The Pillowman opnieuw in Den Haag te zien zijn 
in de doorlopende presentatie Ontdek het moderne. 

Laura Stamps

Conservator moderne en hedendaagse kunst  

Kunstmuseum Den Haag
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The Pillowman
Paula Rego
2004. Pastel op board, drie panelen van  
elk 180 x 120 cm
Bijdrage: € 800.000, waarvan € 50.000 uit 
het Titus Fonds, € 30.000 uit het Themafonds 
Naoorlogse en Hedendaagse kunst en  
€ 20.000 uit het Desirée Lambers Fonds.
KUNSTMUSEUM DEN HAAG

Aangekocht in 2022 met steun van de Vereniging 

Rembrandt (mede dankzij haar Titus Fonds, haar 

Themafonds Naoorlogse en Hedendaagse kunst 

en haar Desirée Lambers Fonds), het Mondriaan 

Fonds, de VriendenLoterij, de Vriendenvereniging van 

Kunstmuseum Den Haag en de Mondriaan Business 

Club.
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Ambitie wordt beloond bij de Vereniging 
Rembrandt. Dus toen Museum Flehite liet 
weten een Italiaans stadsgezicht (veduta) 
van de Amersfoorter Caspar van Wittel te 
willen kopen, steunde zij ruimhartig. Twee 
keer werd het museum overboden, maar 
een derde keer had het succes. En hoe: de 
collectie is niet één, maar twee vedute rijker.

Het begon in 2019 met de geslaagde overzichtsten-
toonstelling Maestro Van Wittel in Kunsthal KAdE. Met 
Van Wittel opgenomen in de canon van de Nederlandse 
schilderkunst moest het toch mogelijk zijn om als  
eerste museum in Nederland een van zijn iconische  
vedute te verwerven? Dat zou een mooie aanvulling zijn 
op de eerder aangekochte gouache met een gezicht op 
Amersfoort (zie de afbeelding linksonder op p. 34).

Twee keer, in 2020 en 2021, vingen we bot op een 
veiling van Old Masters bij Christie’s in Londen. De laatste 
keer hoorden we dat er uit de serie van het aangeboden 
werk, Gezicht op de Santa Maria della Salute in Venetië, 
nog twee schilderijen bij de aanbieder in bezit waren, 
Gezicht op de Tiber in Rome met de Engelenburcht en 
Gezicht op de Darsena in Napels. Door de goede contacten 
van Christie’s lukte het ons de eigenaar te bewegen  
tot verkoop. Vanwege het uitzonderlijke belang van 
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Aandenken 
uit Italië

NIEUWE AANWINSTEN

Gezicht op de Tiber in Rome met de Engelenburcht
Gezicht op de Darsena in Napels
Caspar van Wittel
1714. Olieverf op doek, beide 55 x 108 cm
Bijdrage: € 2.068.150, waarvan € 40.000 uit het 
Stichting Het ‘Meyjes-Fonds’, € 16.000 uit het 
Themafonds 18de-eeuwse schilderkunst en  
€ 300.000 uit het VriendenLoterij Aankoopfonds, 
MUSEUM FLEHITE, AMERSFOORT

Aangekocht in 2021 met steun van de Vereniging Rembrandt 

(mede dankzij haar Stichting Het ‘Meyjes-Fonds’, haar 

Themafonds 18de-eeuwse schilderkunst en haar VriendenLoterij 

Aankoopfonds), het Mondriaan Fonds, de Turing Foundation, de 

Oudheidkundige Vereniging Flehite/Fonds Bos, de Vrienden van 

Van Wittel en het Sociaal Cultureel Fonds De Amersfoortse.



deze aankoop voor de Collectie Nederland was de 
Vereniging Rembrandt bereid om bij te dragen met 
bijna 70 procent van het aankoopbedrag. De nieuwe 
aanwinsten, topstukken in het oeuvre van Van  
Wittel, laten zien waaraan deze kunstenaar zijn  
internationale faam dankte. 

VANVITELLI

De in Amersfoort geboren Caspar van Wittel (ca.  
1653-1736) is de kunstgeschiedenis ingegaan als de 
grondlegger van het ‘vedutisme’, het Italiaanse genre 
van het geschilderde stadsgezicht. Giovanni Antonio 
Canal (1697-1768), beter bekend als Canaletto – die 
hem waarschijnlijk rond 1719 in zijn atelier in Rome 
bezocht – is de beroemdste vertegenwoordiger, maar 
het was Van Wittel die het genre aan het eind van de 
17de eeuw in de Italiaanse hoofdstad introduceerde. 
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Gezicht op de Tiber in Rome met de Engelenburcht
Caspar van Wittel
1706. Pen in bruin, 38,4 x 102,5 cm
BIBLIOTECA NATIONALE CENTRALE, ROME

Gezicht op de Tiber in Rome met de Engelenburcht



Op ongeveer 21-jarige leeftijd trok hij in 1674 naar 
Rome, om daar de rest van zijn leven te blijven. Hij 
legde zich daar toe op het schilderen van stadsgezichten, 
geïnspireerd door Nederlandse voorbeelden. In de  
eerste plaats door het werk van Matthias Withoos, in 
wiens atelier hij tussen 1670 en 1674 zijn opleiding  
genoot, maar ook door dat van Hendrik Cornelisz. 
Vroom – wiens werk hij in Hoorn zag – en dat van de 
architectuurschilders Gerrit Berkheyde en Jan van der 
Heijden. Van zijn Nederlandse voorgangers leerde hij 
het precieze, bijna documentaire vastleggen van archi-
tectuur. In Italië voegde hij daar een licht en helder 
kleurenpalet aan toe. 

Aanvankelijk schilderde Van Wittel vooral Romeinse 
stadsgezichten, maar na een reis naar Venetië aan het 
einde van de eeuw voegde hij ook de Dogenstad aan 
zijn repertoire toe. In 1700 kwam daar Napels bij, 
nadat hij door de Spaanse onderkoning van de stad, 
Duca di Medinaceli, was gevraagd om daar te komen 
wonen en werken. Rome, Venetië en Napels zouden  
de hele carrière van Van Wittel – die in Italië Vanvitelli 
werd genoemd – de belangrijkste onderwerpen voor 
hem blijven. Binnen elke stad had hij zijn favoriete  
gezichtspunten: de Engelenburcht in Rome, de majes-
tueuze witte ‘suikertaartkerk’ Santa Maria della Salute 
aan het Canal Grande in Venetië en de ‘Darsena’, de 
militaire haven in Napels.

VOORSTUDIES

Van Wittel maakte voor zijn stadsgezichten gebruik van 
grote, getekende voorstudies, die vaak ruim een meter 
breed zijn. Deze ontwerptekeningen werden in veel 
 gevallen voorafgegaan door kleine schetsen. Door een 
rasterpatroon op de tekeningen aan te brengen, kon  
Van Wittel een bepaalde compositie op elk gewenst 
formaat in de juiste verhoudingen overnemen. Ook  
de ontwerptekening die hij gebruikte voor zijn Gezicht 
op de Tiber in Rome met de Engelenburcht is van zo’n 
rasterpatroon voorzien.

Sommige composities komen keer op keer terug  
in Van Wittels oeuvre. Zo zijn er van zijn Gezicht op de 
Darsena in Napels maar liefst negentien varianten van 
verschillende afmetingen bekend. Toch zijn er binnen 
zijn geschilderde oeuvre geen twee identieke schilde-
rijen te vinden. Van Wittel wijzigde vaak details, of 
combineerde verschillende ontwerpen. Bovendien  

verschilt de aankleding van zijn vedute steeds: hij 
leefde zich uit op de figuren, de schepen en bootjes, en 
de rijtuigen op straat, vaak opmerkelijk gedetailleerd 
geschilderd.

ENGELSE CLIENTÈLE

Van Wittel had een fijne neus voor zakelijke kansen  
en ontwikkelde een profijtelijke markt met de verkoop 
van stadsgezichten aan reizigers op de Grand Tour. 
Menige jonge Lord – op educatiereis naar Italië – nam 
een stadsgezicht als aandenken mee terug naar Enge-
land. Onder hen was John Astley (1677-1718), al was 
hij een stuk ouder – 37 jaar – dan de meeste Lords die 
naar Italië trokken. Het vermoeden is dat Astley schil-
derijen voor zijn vader kocht. Hij wordt genoemd in  
de reisbrieven van schilder-architect William Kent,  
die aan het begin van de 18de eeuw een belangrijke 
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tussenpersoon was voor de handel in werken van Van 
Wittel. Astley kocht vier Italiaanse stadsgezichten. 
Drie door Van Wittel, met gezichten op Rome, Napels en 
Venetië, en een gezicht op het Forum Romanum in Rome 
uit 1715 door Hendrik Frans van Lint (1684-1763), een 
jonge Vlaamse schilder die zich net als Van Wittel in 
Italië had gevestigd. De twee schilderijen die Museum 
Flehite kocht, zijn afkomstig uit deze reeks, die meer 
dan drie eeuwen binnen dezelfde familie is gebleven.

Op het gezicht op Rome is de Engelenburcht vanuit 
het zuiden afgebeeld, met rechts de kerk San Giovanni 
dei Fiorentini. Voor Van Wittel moet de Engelenburcht 
een dagelijks beeld zijn geweest, omdat hij vlak achter 
die kerk woonde. Aan de voet van de burcht is een 
processie te zien, terwijl de kanonnen met veel rook en 
vuur boven op de vesting bulderen. In het Napolitaanse 
havengezicht is volop bedrijvigheid op de kade, met 

links een imposant schip voor anker waarop fier een 
enorme Nederlandse vlag wappert. 

Eind juni 2022 werden de twee aanwinsten gepresen-
teerd in de stand van de Vereniging Rembrandt op de 
kunst- en antiekbeurs TEFAF, waar ze veel bekijks 
hadden. Daarna kregen ze een plaats in de tentoonstel-
ling over Van Wittels leermeester Matthias Withoos, 
Ander licht op Withoos. Hier zijn ze nog tot en met 
11 september te zien. Daarna zullen ze een restauratie 
ondergaan om begin 2023 in optima forma terug te 
keren in de eregalerij van Museum Flehite. 

Paul Baltus

Algemeen directeur Amersfoortse musea 

(met dank aan Onno Maurer, directeur en hoofdconservator 

Museum Flehite, en Robbert Roos, directeur Kunsthal KAdE, 

makers van de  tentoonstelling Maestro Van Wittel, 2019)
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Gezicht op de Darsena in Napels



De Vereniging Rembrandt hielp bij deze aankoop,  
net als bij het Gezicht op Amersfoort, dat werd  
aangekocht mede dankzij het VriendenLoterij 
Aan koop fonds, de Utrecht & Gooi Cirkel en het 
Thema fonds Prenten en Tekeningen (zie de af-
beelding linksonder). De gezichten op Hoorn en 
Amersfoort zijn de enige uitgewerkte Hollandse 
stadsgezichten door Van Wittel. Hij maakte ze 
omstreeks 1712, toen hij al decennialang in Italië 
woonde, op basis van voorstudies (thans in het 
Museo Nazionale di San Martino in Napels). 

Het waren de steden die hij zich herinnerde uit 
zijn jeugd. Amersfoort was de plaats waar hij was 
opgegroeid en het schildersvak leerde bij Matthias 
Withoos, en Hoorn de stad waar hij enige tijd 
moet hebben gewoond voor zijn vertrek naar het 
zuiden. Waarschijnlijk trok Van Wittel als leer-
ling mee met Withoos, die in of kort na het ramp-
jaar 1672 met zijn gezin zijn toevlucht zocht in 
Hoorn toen het Franse leger Amersfoort naderde. 

Op het Gezicht op Hoorn beeldde Van Wittel de 
stad af vanaf de Schellinkhouterdijk. Van links  
naar rechts zijn onder andere de Hoofdtoren, de 
Nieuwe Ooster poort met daarachter de Ooster kerk, 
de Koepelkerk en de Noorderkerk te herkennen. 
Een betrouwbare weergave is het echter niet. Van 
Wittel lijkt de stad net een beetje mooier te heb-
ben gemaakt. ‘Hoorn met een vleugje dolce vita’, 
om met Ad Geerdink, directeur van het Westfries 
Museum, te spreken. De nieuwe aanwinst is tot  
1 januari 2023 te zien.   GW
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Hoorn met  
een vleugje 
dolce vita 

NIEUWE AANWINST

Gezicht op Hoorn
Caspar van Wittel
1712. Gouache op paneel,  
26,2 x 47,1 cm
Bijdrage: € 110.000, waarvan 
€ 30.000 uit het Dorodarte 
Kunst Fonds, € 50.000 uit het 
VriendenLoterij Aankoopfonds 
en € 19.654 van The School of 
Life Amsterdam 
WESTFRIES MUSEUM, HOORN

Aangekocht in 2022 met steun van 

de Vereniging Rembrandt (mede 

dankzij haar Dorodarte Kunst Fonds, 

haar VriendenLoterij Aankoopfonds 

en een schenking van The School 

of Life Amsterdam), het Le Cocq 

D’Armandville-Plancken Fonds, de 

Stichting Vrienden van het Westfries 

Museum en de Kerkmeijer De Regt 

Stichting.

In 2017 kwamen twee gouaches  
met Hollandse stadsgezichten  
door Caspar van Wittel op de 
markt. Het Westfries Museum en 
Museum Flehite probeerden beide 
het gezicht op ‘hun’ stad te kopen, 
maar alleen de Amersfoortse  
poging slaagde. Vijf jaar later  
lukte het Hoorn alsnog.

Literatuur

J.R. Brozius, ‘Een gezicht op Hoorn uit 
1712’, Oud Hoorn 33 (2011), pp. 20-25.
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Alexandra Hutter 
van Rembrandtje 
Chocolate Coins  
en Michiel Huisinga  
van de Vereniging 
Rembrandt: ‘Wij 
geloven in de kracht 
van samenwerken’
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Op de Algemene Ledenvergadering 
van de Vereniging Rembrandt in 
juni werden ze al even genoemd: de 
Rembrandtjes, chocolademunten 
met de smaak van kaneel, kruid
nagel en andere specerijen en 
 ingrediënten die in de 17de eeuw 
van bijzondere betekenis waren. 
Maar wat hebben deze munten 
met de Vereniging Rembrandt te 
maken? 

De geschiedenis van de Rembrandtjes 
begon in 2017. Of eigenlijk in 2003, 
want in dat jaar richtte Alexandra 
Hutter het bedrijf Rembrandt Tower 
Boardroom op, waarmee zij de board-
room van de Rembrandttoren in 
Amsterdam voor exclusieve zakelijke 
bijeenkomsten verhuurde. Zij experi-
menteerde daar voortdurend met 
nieuwe activiteiten, waaronder de 
zogenaamde Rembrandtdiners met 
wisselende formules. Zo koppelde  
ze diners aan een bezoek aan een 
tentoonstelling in Museum Het Rem-
brandt huis. Haar eerste culturele 
partnerschap, zegt ze zelf. Niet lang 
daarna kwam Alexandra op het idee 
van de Rembrandtjes, ambachtelijk 
gemaakte chocolademunten met 
een knipoog naar de gildepenning 
van Rembrandt. In 2017 ging ze aan 
de slag met een Amsterdamse choco-
latier om de munten te ontwikkelen 
en was de oprichting van Rembrandtje 
Chocolate Coins een feit. Twee jaar 
later kregen de munten hun defini-
tieve receptuur bij het Limburgse 
bedrijf Visser Chocolade. 

Partnerschap
Omdat Alexandra als liefhebber van 
kunst en cultuur graag iets wil bijdra-
gen aan de cultuursector, benaderde 
zij de Vereniging Rembrandt om te 

praten over de mogelijkheden van 
een zakelijk partnerschap. Daar werd 
enthousiast gereageerd op het voor-
stel om samen te werken met het 
 bedrijf van Alexandra, en na enkele 
gesprekken werd een overeenkomst 
opgesteld en getekend.

Op de verpakking van de Rem-
brandtjes staan de missie en het 
logo van de Vereniging, en een  
QR-code die naar de website van  
de Vereniging leidt. Van elk verkocht 
doosje gaat € 0,50 naar de Vereni-
ging Rembrandt. ‘Ik vind het mooi 
om samen een partnerschap op te 
zetten en ver volgens uit te bouwen,’ 
zegt Michiel Huisinga, die sinds 2021 
verantwoordelijk is voor de ontwik-
keling van het zakelijk mecenaat bij 
de Vereniging. ‘Met elk chocolaatje 
draag je bij aan aankopen van musea 
door heel Nederland.’

Het gaat niet alleen om die € 0,50, 
benadrukken beiden. ‘Kunst is ont-
zettend belangrijk in de ontwikkeling 
van mensen, van welke leeftijd dan 
ook,’ zegt Alexandra. ‘Mijn wens is 
daarom dat zoveel mogelijk mensen 
met kunst in contact komen. En ik hoor 
nog te vaak van mensen dat ze de 

Vereniging Rembrandt niet kennen!’ 
‘Zo bereiken we mensen die niet zo 
vaak met kunst of musea in aanra-
king komen,’ bevestigt Michiel. ‘Met 
die QR-code komen zij op onze web-
site, waar wij ons verhaal vertellen, 
zodat ze via een  chocolaatje ver-
wonderd kunnen raken. Misschien 
vinden we dat nog wel belangrijker 
dan wat het financieel oplevert.’

Gongslag
De samenwerking tussen de Vereni-
ging Rembrandt en Rembrandtje 
Chocolate Coins werd op woensdag-
ochtend 11 mei ingeluid met een 
gongslag op de Amsterdamse beurs. 
Michiel: ‘Die beursopening was een 
ludieke manier om te laten zien dat 
we openstaan voor meer van dit soort 
samenwerkingen. Bij de Vereniging 
Rembrandt zijn we geregeld in ge-
sprek met  (familie)bedrijven om te 
onderzoeken of we bij elkaar passen. 
Voldoende gedeelde kernwaarden 
zijn de basis van een succesvol 
 partnerschap. Dan kunnen we samen 
bouwen. Omdat we nog maar recent 
gestart zijn met partnerschappen 
valt er nog veel te pionieren met 
nieuwe partners!’ 

Nieuwe partner 
Vereniging Rembrandt 

Rembrandtjes

De chocolademunten zijn te koop bij chocolatiers 
en in verschillende (museum)winkels, zoals die van het 
Centraal Museum, Stedelijk Museum Alkmaar en 
Hermitage Amsterdam, of te bestellen via de  website  
www.rembrandtje.nl. Van elke verpakking komt € 0,50  
ten goede aan de missie van de Vereniging Rembrandt.  
In de maand september is er een speciale actie om de 
 samenwerking te vieren: van elke verpakking van twaalf 
munten à € 19,95 die via de webshop wordt gekocht  
met de promotiecode VerRem2209 gaat er € 1 naar de 
Vereniging Rembrandt.



’s-Hertogenbosch was in de late middeleeuwen een 
 belangrijk bolwerk van de hertogen van Bourgondië: het 
was, na Utrecht, de omvangrijkste noordelijke stad en 
het lag strategisch gunstig ten opzichte van het vijan-
dige Gelre. Voor Maximiliaan was de loyaliteit van de 
stad dan ook van het opperste belang. Dat maakte het 
in 1481 tot de ideale locatie voor een ordevergadering 
van de voornaamste vorstelijke ridderorde van de 
Lage Landen: de Orde van het Gulden Vlies. Deze orde 
bracht de adel binnen de Bourgondische gebieden in 
nauw contact met elkaar. Tijdens kapittels werd de 
politieke situatie besproken en onderzocht of de leden 
trouw waren gebleven aan de orde en de soeverein. De 
ordekapittels vonden steeds in een andere stad plaats. 
Dat van ’s-Hertogenbosch kende een bijzonder hoogte-
punt: op 20 mei werd de zoon van Maximiliaan en zijn 
vrouw Maria van Bourgondië, de bijna driejarige 
Filips de Schone, tot ridder geslagen.
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In mei 1481 was ’s-Hertogenbosch  
het  fees telijke middelpunt van de 

Bourgondische landen. De stad  
maakte zich op voor hoog bezoek: 

Maximiliaan van Habsburg,  
aartshertog van Oostenrijk, had een 

vergadering van de Orde van het  
Gulden Vlies bijeengeroepen in de  

Sint-Jan. Een viertal originele panelen 
met daarop wapens van leden van deze 
 ridderorde herinnert aan dit spektakel.  

Twee van deze vier borden had  
Het Noord brabants Museum al in  

langdurige bruikleen van het 
Rijksmuseum. Onlangs wist het  

museum de andere twee te  
verwerven. De vier wapenborden  
worden nu samen getoond in de  

historische presentatie  
Het verhaal van Brabant. 

Cieraet 
van de 
stadt



CEREMONIEEL HULPMIDDEL

Ter voorbereiding op het kapittel werden de wapen-
borden van de orde, de stichter, de soeverein en alle 
genodigde ridders boven de koorbanken van de Sint-
Jan geplaatst. In totaal waren dit 27 wapenborden en 
negen aanvullende tekstpanelen. De wapenborden 
werden zo bevestigd dat ze tijdens plechtigheden kon-
den worden afgenomen en teruggezet. Op die manier 
waren de wapenborden een stemmig decor én een  
ceremonieel hulpmiddel: de borden van overleden  
ridders werden in processie meegedragen en de borden 
van ridders die de orde of de soeverein de rug hadden 
toegekeerd, werden symbolisch vernederd. Zo werd 
het wapenbord van Filips van Crèvecœur onderste-
boven aan de kerkdeur gehangen als teken van zijn 
verraad tijdens de Bourgondische Successieoorlog. 

Uit 15de-eeuwse rekeningen blijkt dat de wapen-
borden zijn vervaardigd door Pierre Coustain, een be-
kende maker van decoratieve gelegenheidswerken voor 
het Bourgondische hof. De recent verworven wapen-
borden behoorden toe aan twee voorname ordeleden: 
Jean IV de Melun, heer van Antoing en raadgever en 
kamerheer van Filips de Goede, en Philippe de Croÿ, 
graaf van Chimay en kamerheer van Karel de Stoute. 
Filips de Goede en Karel de Stoute waren de grootvader 
en vader van Maria van Bourgondië. Op deze panelen 
zijn wapenschilden met diverse attributen tegen een 
donkere achtergrond afgebeeld. Het bord van de Melun 
toont diens wapen met als helmteken een stierenkop, 
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Wapenborden van Jean IV de Melun 
en Philippe de Croÿ
Pierre Coustain
vóór 1481. Olieverf op eiken,  
94,5 x 58/58,5 cm
Bijdrage: € 75.000, waarvan € 16.400 
uit het Jheronimus Fonds
HET NOORDBRABANTS MUSEUM, 

’S-HERTOGENBOSCH

Aangekocht in 2022 met steun van de 

Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar 

Jheronimus Fonds) en de Stichting Vrienden  

van Het Noordbrabants Museum.

De vier wapenborden op zaal, met rechts de nieuwe aanwinsten



het wapen van de Croÿ is getooid met een windhond en 
een tweetal vleugels. De wapenschilden zijn omgeven 
door de ordeketen van het Gulden Vlies. Beide wapens 
zijn omringd door in uitbundige kadellen – kalligrafisch 
vlechtwerk – uitgevoerde sierletters. Jos Koldeweij, 
specialist op het gebied van de late mid deleeuwen, 
heeft voorgesteld dat deze wapenborden een inspiratie-
bron zijn voor het schilderij De keisnijding, toegeschre-
ven aan de werkplaats van Jheronimus Bosch of een 
van diens navolgers. Dit paneel heeft een gelijksoortig 
uitgevoerd opschrift en zou een parodie kunnen zijn 
op de wapenborden en het kapittel zelf.

EEUWENLANG ZICHTBAAR

Na het kapittel van 1481 bleven de wapenborden nog 
eeuwenlang zichtbaar aanwezig boven de koorbanken 
van de Sint-Jan. Na de Beeldenstorm van 1566 en de 
inname van ’s-Hertogenbosch in 1629 bleven de wapen-
borden op hun plaats. Ook zien we een tweetal wapen-
borden en twee van de tekstpanelen op een tekening 
van Pieter Saenredam uit 1632. In de kerkrekeningen 
van de Sint-Jan wordt vermeld dat de schilder Ambrosius 
Visscher in 1690-1691 de opdracht kreeg alle wapen-
borden, ‘tot cieraet van de St. Jans kerck, als mede 
dese stadt’, onder handen te nemen. Dit laat zien dat 
de Bossche autoriteiten deze panelen ruim twee eeuwen 
later nog altijd koesterden.

Pas in 1798, in de Bataafse Tijd, werden alle wapen-
borden, omwille van hun aristocratische karakter, 

verwijderd van hun plaats boven de koorbanken  
en openbaar verkocht. Slechts vier exemplaren zijn 
vandaag de dag nog bekend, waarvan er twee al enige 
tijd in Het verhaal van Brabant te zien zijn. Dit zijn de 
wapenborden van Eduard IV, koning van Engeland, en 
Jacques de Luxembourg, heer van Fiennes. Beide zijn 
bruiklenen van het Rijksmuseum. Deze twee borden 
waren in de 19de eeuw in het bezit van de familie  
Van den Bogaerde van Terbrugge en bevonden zich  
op Kasteel Heeswijk of Kasteel Nemerlaer. De twee 
wapenborden die het museum recent kon verwerven, 
komen uit het bezit van de familie Van de Mortel op 
landgoed Baest. 

De vier panelen zijn de enige originele wapenborden 
van het Gulden Vlies in Nederland. In de Grote Kerk  
in Den Haag bevindt zich een volledige reeks, maar dit 
zijn 16de-eeuwse kopieën. De Bossche borden, die nu 
voor het eerst sinds lange tijd weer samen te zien zijn, 
vormen een zichtbare herinnering aan de centrale rol 
van de hertogen van Bourgondië in de geschiedenis van 
de Lage Landen. Het Noordbrabants Museum kan de 
wapenborden nu voor toekomstige generaties bewaren, 
midden in de stad waarvoor ze meer dan vijfhonderd 
jaar geleden zijn vervaardigd. 

Floris van Alebeek

Junior conservator geschiedenis Het Noordbrabants Museum
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Oksaal, kruising 
en schip van de 
SintJanskerk in 
’sHertogenbosch 
Pieter Saenredam
2 juli 1632. Pen in bruine 
inkt, aquarel en zwart krijt, 
36,1 x 25,5 cm
MUSÉE DES TISSUS ET MUSÉE 

DES ARTS DECORATIFS, LYON

De keisnijding
Jheronimus Bosch, 
werkplaats of navolger van
ca. 1510-20. Olieverf op 
paneel, 48,8 x 34,6 cm
MUSEO NACIONAL DEL 

PRADO, MADRIDFo
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Wie van kunst houdt, kan rekenen op 
de meest uiteenlopende verrassingen. 
Je kunt erdoor overrompeld worden. 
Kunst kan je ook onverwacht troosten 
of verheffen. ‘Wauw, zoiets heb ik nog 
nooit gezien!’ Die kreet heeft mij mijn 
hele leven begeleid.

Gelukkig was er altijd een uitlaatklep 
voor dit soort uitroepen. Toen ik in 
Groningen woonde, waren dat sinds 
1959 het dagblad Het Vrije Volk en de 
Regionale Omroep Noord en Oost 
(RONO). In Amsterdam begon ik in  
1997 een wekelijks televisieprogramma 
Beeldenstorm, dat duurde tot 2006. In 
de laatste jaren, sinds 2001, kon ik mijn 
vreugde voor kunst kwijt in columns in 
dit Bulletin onder de naam ‘Ogenblik’. 
Al deze uitingen waren bedoeld om meer 
belangstelling te wekken voor kunst 
onder de mensen die daar niet dagelijks 
mee omgaan. Deze ‘Ogenblik’ is de 
laatste. Op de plank ligt het materiaal 

voor nog één ervaring met kunst die ik 
u niet wil onthouden.

Zo’n twintig jaar geleden werd ik uit-
genodigd voor een diner in het neo-
gotische kasteel van P.J. Cuypers in 
Haarzuilens. Ik herinner mij nog als de 
dag van gisteren hoe verbijsterd ik was 
door de monumentale eetzaal. Zoiets 
had ik in Nederland nog nooit gezien. 
Tijdens het diner zag ik uit de verte op 
de wanden vreemde, vieze, heel oude 
schilderijen. Er zat goudblad op, je kon 
een Madonna onderscheiden en een 
smoezelige kruisiging. Hier en daar zag 
je een engel.

Van dichtbij bleken het 15de-eeuwse 
Spaanse schilderijen te zijn, vaak 
 fragmenten van grote houten altaar-
stukken. Eén ding was zeker: zoveel 
vroege Spaanse kunstwerken zijn in 
Nederland nergens anders te zien. 
Sinds dat diner ben ik met goedvinden 
van de directeur van het kasteel gaan 

leuren met de vraag: wie wil helpen om 
die superspannende kunstwerken te 
restaureren? Het wilde maar niet lukken. 
Totdat er twee jonge restauratoren 
 bereid bleken om ermee aan de slag te 
gaan. Er kwam financiële hulp van onder 
andere de Vereniging Rembrandt (vanuit 
haar VriendenLoterij Restauratie fonds) en 
vorig jaar begon de restauratie. De eerste 
resultaten zijn verrassend (zie pp. 42-43).  
Er kwam zelfs een overtuigende toeschrij-
ving: Joan Reixach, een van de weinige 
met name bekende schilders uit die tijd.

Eindelijk kan ik er iets van laten zien, 
in deze laatste ‘Ogenblik’. 

Ogenblik 
PROF. DR. H.W. VAN OS

De uitroep van mijn leven
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Detail van het altaarstuk van  
Joan Reixach

Het interieur van de Grote Hal van 
Kasteel de Haar, met op de linkerwand 
enkele van de Spaanse panelen 
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Een omslag vond plaats toen Joris in 
 december 1536 een reeks visioenen kreeg. 
Hij raakte ervan overtuigd dat God hem 
als profeet had uitverkoren, en hem als 
dienaar en zelfs als zoon had aangenomen 
om de mensheid de juiste interpretatie 
van de heilige schrift te brengen. Zoals 
verkondigd in zijn belangrijkste werk 
’T Wonder-boeck uit 1542, zag hij zichzelf 
als de derde David, die de taak van de 
tweede David, Jezus Christus, diende te 
vervolmaken in voorbereiding op de nabij 
zijnde Apocalyps. Met een groeiende 
schare  volgelingen werd Joris als ‘Duivel 
van Delft’ de meest gezochte ketter in 
het Habsburgse rijk, continu vervolgd en 
opgejaagd door het katholieke bewind.

In 1544 vond hij uiteindelijk een veilige 
verblijfplaats in Bazel. Hoewel zijn ideeën 
ook te ver gingen voor de geloofsvrijheid 
in die stad, kon hij zich dankzij enkelen 
van zijn vermogende aanhangers onder 
de schuilnaam Jan van Brugge voordoen 
als een welvarende calvinistische vluch-
teling uit de Nederlanden. Vanuit Bazel 
bleef Joris via talloze geschriften zijn ge-
dachten verspreiden onder zijn volgelingen 
in Noord-Europa. Pas in 1558, een paar 
jaar na zijn overlijden, werd Joris postuum 
wegens ketterij veroordeeld. Zijn kist werd 
opgegraven en geopend, en zijn lichaam 
werd onder grote publieke belangstelling 
op de brandstapel verbrand.

‘DERDE DAVID’

De tot op heden onbekende tekening 
David strijdend tegen de ondeugden geeft 
een fascinerende blik in Joris’ religieuze 
opvattingen. Op de voorgrond zien we 
rechts (vermoedelijk) Joris zelf weerge-
geven in zijn profetische rol als ‘derde 
David’. Met slinger en schild vecht hij 
tegen drie aan hem vastgeketende allego-
rische figuren, die geïdentificeerd kunnen 
worden als de ondeugden ‘macht’ (met een 
wereldbol), ‘geweld’ (met wapens) en het 
‘lichaam’ (de vrouw met speer). Door de 
poort links – met daarop 1536, vast niet 
toevallig het jaartal waarin Joris zijn visi-
oenen beleefde – kijken we op een man die, 
van ondeugden bevrijd, via een lange wolk 
verbonden is met een door een pijl door-

boord hemels hart. Deze wolk hangt boven 
een fijngetekend landschap vol detail.

Even ongewoon als deze eigenzinnige 
iconografie is het treffende gebruik van 
twee kleuren inkt, waarbij de rode inkt 
uitsluitend gebruikt is voor de weergave 
van het menselijk vlees. Alles bijeen 
maakt het de tekening, samen met het 
zeer royale formaat van bijna dertig bij 
ruim veertig centimeter, tot een uitzon-
derlijk document van Joris’ religieuze 
leer, waarbij de ketterse inhoud het waar-
schijnlijk maakt dat het blad een rol 
speelde in zijn activiteiten als religieus 
leider. De tekening is hiermee, naast een 
prachtig bewijs van Joris’ grote artistieke 
kwaliteit, ook een bijzonder vroeg voor-
beeld van de invloed van de Reformatie 
op de kunst. Joris toont zich zo niet alleen 
een hervormer van de kerk, maar ook 
van de kunsten.

ZELDZAAMHEID

De tekeningenverzameling van Teylers 
Museum behoort tot de belangrijkste 
 wereldwijd. De groep 16de-eeuwse Neder-
landse tekeningen vormt daarbinnen een 
van de voornaamste kernen. De basis 
hiervoor wordt gevormd door een grote 
groep tekeningen van Hendrick Goltzius 
die onderdeel waren van de vermaarde 
Odeschalchi-collectie, die in 1790 werd 
verworven. Deze groep is sindsdien – en 
zeker tijdens de laatste decennia met 
speciale aandacht – uitgebreid en van 
context voorzien. Met de aankoop van de 
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De 
‘Duivel 

van 
Delft’
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David strijdend met de ondeugden
David Joris 
ca. 1536-40. Pen in bruine en rode inkt, 
42 x 28,7 cm
Bijdrage: € 65.600, waarvan € 25.000 uit 
het Themafonds Prenten en Tekeningen 
en € 5.112 van The School of Life Amsterdam
TEYLERS MUSEUM, HAARLEM

Aangekocht in 2022 met steun van de Vereniging 

Rembrandt (mede dankzij haar Themafonds 

Prenten en Tekeningen en een bijdrage van The 

School of Life Amsterdam) en Matthijs de Clercq.

 

De naam David Joris zal bij 
 weinig kunstliefhebbers een 
 belletje doen rinkelen. Hij is 
 namelijk vooral bekend als  

een sektarische leider die een 
op vallende rol speelde in de 

vroege dagen van de Reformatie. 
De tot glasschilder opgeleide Joris 

(ca. 1501-1556) werd in 1528 in 
Delft veroordeeld wegens het 
bespotten van het sacrament  
en voor drie jaar verbannen  

uit Holland. Hij hing in toene-
mende mate de revolutionaire 
ana baptistische ideeën aan en 
liet zich in 1534, terug in Delft, 

weder dopen. Meer en meer 
groeide Joris uit tot een van  

de belangrijkste voormannen 
van de Nederlandse doperse 

 beweging.



Maar weinig mensen zullen bij 
vroege Spaanse schilderkunst 
aan Kasteel de Haar in het 
Utrechtse Haarzuilens denken. 
Toch heeft dit museum een kleine 
collectie Spaanse schilderijen uit 
de 15de eeuw. Het belangrijkste 
stuk binnen deze verzameling wordt 
op dit moment gerestaureerd.

Voordat de Vereniging Rembrandt 
de aanvraag voor deze restauratie 
honoreerde vanuit haar Vrienden-
Loterij Restauratiefonds, won zij 
 advies in bij twee gerenommeerde 
kenners van de Spaanse schilder-
kunst. Beiden bevestigden het belang 
en de zeldzaamheid van dit werk, het 
middenpaneel van een altaarstuk 
door Joan Reixach met een voor-
stelling van Maria met kind en de 
Kruisiging. Reixach was de belang-
rijkste schilder in het 15de-eeuwse 
Valencia, een stad waar een levendige 
uitwisseling plaatsvond tussen 
Vlaamse en Catalaanse schilders. 
Hij had een versie van Franciscus 
van Assisi ontvangt de stigmata van 
Jan van Eyck in zijn bezit, en zijn 
eigen werk is sterk beïnvloed door 
dat van Van Eyck.

Contrast in glans
De restauratie wordt uitgevoerd door 
schilderijenrestauratoren Marya 
Albrecht en Melissa Daugherty en 
panelenrestaurator Gert van Gerven. 
Het team wordt bijgestaan met 
 advies door experts uit binnen- en 
buitenland. Door een bezoek te bren-
gen aan het Instituto del Patrimonio 
cultural de España te Madrid werd 
extra kennis over de werkwijze en  
de techniek van Joan Reixach 
 opgedaan (Dit bezoek werd mede 
mogelijk gemaakt door een beurs  
uit het H2020-programma van de 
Europese Unie, IPERION HS Grant 
Agreement n. 871034). Voor het 
 project van start ging, is het schilderij 
en ook de conditie uitvoerig onder-
zocht. Door het maken van foto’s bij 
daglicht, met uv-straling, röntgen-
foto’s en  infraroodopnames werd 
een goed beeld verkregen. Inmiddels 
is de  restauratie halverwege. Een 
openstaande naad in het meer dan 
twee meter hoge paneel is aan de 
achterzijde gestabiliseerd. Door het 
verwijderen van een dikke laag ver-
kleurde vernis, die zowel over de 
verflagen als over de vergulde lijst 
was aangebracht, zijn de kleuren 

tekening David strijdend tegen de ondeugden 
van David Joris, die in mei van dit jaar 
opdook bij Christie’s in Parijs, wordt hier-
aan een zeldzaam werk van bijzondere 
kwaliteit toegevoegd, dat bovendien de 
eerste tekening van deze kunstenaar in 
een Neder landse collectie is. Het rechts-
onder met DI gemonogrammeerde blad 
(het opschrift met de naam van Johann 
Baldung Grien is van later datum) is zelfs 
de enige tekening die met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid op naam 
van Joris kan worden gesteld. 

Terry van Druten

Hoofd Kunstverzamelingen Teylers Museum
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Een gulle schenker

De nieuwe aanwinst van Teylers Museum 
is mede mogelijk gemaakt door een gift 
van een particulier, Matthijs de Clercq. 
De heer De Clercq (geb. 1930) is een 
groot kunstliefhebber met een warm 
hart voor het Nederlands openbaar kunst - 
bezit. Hij is niet alleen al 22 jaar lid van  
de Vereniging Rembrandt, maar steunt 
musea ook rechtstreeks. Zo dankt het 
Mauritshuis een van zijn mooiste Salomon 
van Ruysdaels, Gezicht op Beverwijk vanaf 
het Wijkermeer, aan hem (schenking via 
de American Friends of the Maurits huis). 
Teylers Museum neemt een bijzondere 
plaats in bij de heer De Clercq. Hij heeft 
de  tekeningencollectie van dit museum  
al meerdere malen versterkt, zowel door 
werken te schenken als door bij te dragen 
aan nieuwe aanwinsten. Daarbij legt hij 
een voorkeur voor tekeningen uit de 16de 
eeuw aan de dag. De ‘ketterse’ tekening 
van David Joris was voor hem dan ook 
een schot in de roos. 

Werk in 
uitvoering

Een schoongemaakt 
stukje van de lijst laat 
zien dat de vergulding 
van de lijst oorspron-
kelijk dezelfde kleur had 
als de achtergrond van 
de voorstelling 



 intenser en sprankelender geworden 
en is het contrast in glans tussen de 
vergulde en de geschilderde delen 
weer teruggebracht. Het schilderij 
was oorspronkelijk onderdeel van 
een altaarstuk en had een functie  
in een kerk. De vergulding moest 
blinken bij kaarslicht, terwijl de verf-
lagen een zachtere glans hebben. 

Latere vergulding
Het verloop van restauraties is niet 
altijd goed te voorspellen, omdat 
restauratoren al doende vaak op 
verrassingen stuiten. Zo kwam tijdens 
de behandeling van het stuk door 
Reixach aan het licht dat de lijst, die 
één geheel vormt met het schilderij, 
op enig moment volledig opnieuw is 
verguld en gepatineerd. De kleur van 
het goud in de achtergrond wijkt 
 namelijk af van die van de vergulding 
op de lijst. Door monsterafname is 
onderzocht in hoeverre de oorspron-
kelijke vergulding nog aanwezig is. 
Het goede nieuws was dat in alle 
monsters origineel goud is gevonden. 
Alle betrokkenen zijn het erover eens 
dat het kunstwerk sterk aan kwaliteit 
zal winnen als de 15de-eeuwse ver-
gulding weer zichtbaar wordt. Het 
verwijderen van de latere vergulding, 
waarvoor grote extra inspanningen 
zullen worden gevraagd, betekent 
echter wel dat de voltooiing van dit 
ambitieuze project nog even op zich 
laat wachten. Wordt vervolgd. 

Gert van Gerven en Marya Albrecht over leggen 
met restauratoren en onderzoekers van het 
Instituto del Patrimonio cultural de España te 
Madrid om een beter inzicht te krijgen in het 
werk en de techniek van Joan Reixach

Onder: het schilderij tijdens de vernisafname, 
met links Melissa Daugherty en rechts Marya 
Albrecht

          De voortgang van de restauratie 
is te volgen via www.kasteeldehaar.nl/ 
de-restauratie-van-de-reixach-uit- 
kasteel-de-haar
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Wie aan Piet Mondriaan (1872-1944) 
denkt, denkt aan primaire kleuren en 
zwarte lijnen, aan de kunst die wereld-
wijd als decoratie voor werkelijk alles 
wordt gebruikt. In de winkel van het 
Mondriaan huis in Amersfoort liggen ze 
ook: sokken, paraplu’s, brillenkokers. 
Maar de originele schilderijen ontbreken 
helaas in de collectie, en dat zal ver-
moedelijk ook wel zo blijven, want die 
beroemde doeken zijn inmiddels zeld-
zaam en peperduur geworden. Heden-
daagse impressies ervan vind je wel in 
de New York Room, de video-installatie 
die het museum permanent laat zien. 
Ze verbeelden Mondriaans artistieke 
zoektocht, de opmaat naar het slot-
akkoord, de Victory Boogie Woogie. 
Misschien is dat niet helemaal kunst-
historisch verantwoord, maar de New 
York Room maakt hoe dan ook indruk 
door het mooie spel van beeld en 
 muziek. Elke toeschouwer zal begrijpen 

dat het Mondriaan niet aan inspiratie 
ontbrak, maar dat die paar kleuren en 
die ogenschijnlijk fantasieloze vormen 
zich eindeloos laten schikken tot nieuwe 
combinaties, tot nieuwe ritmes.  

VERZAMELING ESSER

Maar wie was Mondriaan vóórdat hij 
die iconische kunstwerken maakte? 
Dat verhaal is bij uitstek geschikt voor 
het museum in zijn geboortehuis. 
Want ook al verhuisde de achtjarige 
Piet in 1880 al naar Winterswijk, 
Kortegracht 11 in Amersfoort is de 
plek waar het allemaal begon. 

Sinds 2010 belicht het Mondriaan-
huis het begin van Mondriaans carrière 
aan de hand van negen vroege werken, 
die het museum dat jaar in bruikleen 
kreeg. De werken hebben een indruk-
wekkende herkomst: ze komen uit de 
collectie van de illustere Amsterdamse 
verzamelaar J.F.S. Esser (1877-1946), 
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Het 
vroege 
werk

Het Mondriaanhuis  
in Amersfoort heeft  
negen werken van  
Piet Mondriaan aan-
gekocht. Met deze 
 tekeningen en schil-
derijen, die al vanaf 
2010 in bruikleen 
waren, kan het mu-
seum  meerdere facet-
ten van Mondriaans 
vroege carrière 
 blijvend  belichten. 

LAURENS MEERMAN



een van Mondriaans vroegste bewonde-
raars. Naast arts, meesterschaker en 
internationaal gerenommeerd pionier 
op het gebied van plastische chirurgie, 
was Esser een fervent kunstverzamelaar. 
Zijn eclectische verzameling telde meer 
dan 70 vroege Mondriaans, waarvan 
een groot aantal door de jaren heen 
verspreid is geraakt door vererving en 
verkoop. Een bijzonder aantrekkelijke 
Esser-Mondriaan hangt tegenwoordig 
in het Museum of Modern Art in New 
York en een deel van de collectie kwam 
via de verzamelaar Sal Slijper terecht 
in het Kunstmuseum Den Haag. Het 
negental dat het Mondriaanhuis in 
bruikleen kreeg, was nog steeds in het 
bezit van Essers erven, die de werken 
onlangs aan het museum hebben ver-
kocht.

Het is een bont ensemble, waarmee 
het museum verschillende facetten van 
Mondriaans vroege carrière belicht. De 

houtskooltekening van een chrysant 
dient er als voorbeeld van de ‘pot-
boilers’ die Mondriaan lange tijd voor 
de verkoop maakte, zodat hij niet zou 
verhongeren. Bij de twee tekeningen 
van de Lappenbrink in Winterswijk 
vertelt het museum over de verhuizing 
van de familie Mondriaan naar de 
Achterhoek. Andere werken hebben 
minder behoefte aan een ondersteu-
nend verhaal. Zoals de baggermolen 
die Mondriaan met ferme penseelstre-
ken heeft neergezet tegen een spaar-
zaam geschilderde omgeving. Of de 
pasteuze olieverfschets van een hoge 
boom aan het Gein, waarschijnlijk ge-
maakt als oefening of voorbereiding 
op een groter project. Dat Esser zulk 
‘werkmateriaal’ op waarde wist te 
schatten, en dat Mondriaan het aan 
Esser verkocht, zegt iets over de mate 
waarin zij elkaar waardeerden – toch 
óók een verhaal dus.
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Negen vroege werken
Piet Mondriaan
1899-1908. Diverse technieken, 
diverse afmetingen
Bijdrage: € 225.000, waarvan 
€ 100.000 uit het Mevrouw 
M. Boersma Fonds, € 50.000 uit het 
Van Lith-Dumont Fonds en € 50.000 
uit het VriendenLoterij Aankoopfonds
MONDRIAANHUIS, AMERSFOORT

Aangekocht in 2021 met steun van de 

Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar 

Mevrouw M. Boersma Fonds, haar Van 

Lith-Dumont Fonds en haar VriendenLoterij 

Aankoopfonds), de gemeente Amersfoort, 

het Sociaal Cultureel Fonds De Amersfoortse 

en de Vrienden van het Mondriaanhuis.

Baggermolen
Piet Mondriaan
ca. 1907. Olieverf op 
karton, 63,5 x 76 cm
MONDRIAANHUIS, 

AMERSFOORT

Geïsoleerde boom 
aan het Gein 
(olieverfschets I)
Piet Mondriaan
ca. 1906-07. Olieverf 
op doek, 53 x 36 cm
MONDRIAANHUIS, 

AMERSFOORT

Chrysant
Piet Mondriaan
ca. 1908. Houtskool 
op papier, 44,2 x 30,3 
cmMONDRIAANHUIS, 

AMERSFOORT



DICHTER BIJ MONDRIAAN

Wat was er gebeurd als het Mondriaan-
huis dit ensemble niet had kunnen 
aankopen? Dan waren de negen werken 
uit Amersfoort verdwenen en had het 
museum nog maar één werk van 
Mondriaan kunnen tonen. Wel een werk 
met een goed verhaal overigens: een 
onbeholpen naaktstudie van een man 
die Mondriaan maakte toen hij in 1901 
meedong naar de Prix de Rome. De jury 
vond de studie allerminst geslaagd, en 
daar moet je ze gelijk in geven.

Zo’n verhaal is interessant en sym-
pathiek, maar als enige Mondriaan in 
Amersfoort zou die houten klaas niet 
afdoende zijn. Bezoekers komen niet 
naar het geboortehuis om hun held 
van zijn voetstuk te zien vallen. Zo’n 
museum moet uiteindelijk ook een 
sterke zaak maken voor de reputatie 
van de kunstenaar. De flitsende New 
York Room helpt daarbij beslist, maar 

uiteindelijk heb je ook ouderwetse 
olieverf op doek nodig, en houtskool 
op papier, om de romantische notie te 
voeden dat je in Amersfoort dichter 
bij Mondriaan bent gekomen. Dat je op 
die plek, dankzij de genius loci, je liefde 
voor de kunstenaar en zijn werk hebt 
kunnen verdiepen door simpelweg 
goed om je heen te kijken. Misschien 
bederf ik nu de illusie, maar als u iets 
bijzonders voelt bij dat wiegje, of bij 
de reconstructie van het Parijse atelier, 
dan is dat grotendeels te danken aan 
een of meer Mondriaans die u in de 
zaal ervoor hebt gezien. Ik zet mijn 
geld op die boom aan het Gein en op 
de baggermolen. 

Laurens Meerman is wetenschappelijk 

 redacteur bij de Vereniging Rembrandt
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Benieuwd naar  
de andere zeven 
Mondriaans die  

het Mondriaan huis 
met onze steun 

 verwierf? Scan dan 
deze QR-code.

Mannelijk naakt
Piet Mondriaan
ca. 1901. Olieverf op doek, 100 x 60 cm
MONDRIAANHUIS, AMERSFOORT

Bruikleen van de Rijksdienst voor  
het Cultureel Erfgoed.

Gezicht op strand en pier 
vanaf de duinen, Domburg
Piet Mondriaan
ca. 1909. Olieverf op karton, 28,5 x 38,5 cm
THE MUSEUM OF MODERN ART, NEW YORK 

Aangekocht in 1985 vanuit het A. Conger 
Goodyear Fund.



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, ons ontroeren of ons in contact 
brengen met onbekende werelden.

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.

Portret van Asta Nielsen
Pyke Koch
1929. Olieverf op doek, 
95,5 x 80 cm
CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT

Aangekocht in 1995 met steun 
van de Vereniging Rembrandt, 
de Mondriaan Stichting en de 
Provincie Utrecht

Geef uw 
kunstliefde 
door

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. 
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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 nieuwe kunstvormen laten ontdekken.

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.

Vase femme
Pablo Picasso
1954. Aardewerk, H 25 cm
DESIGN MUSEUM DEN BOSCH

Aangekocht in 1986 met steun 
van de Vereniging Rembrandt.
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Big Brother  
in Enschede
Het werk van de Amerikaanse kunstenares Jenny 
Holzer is van een beklemmende actualiteit. Dat geldt 
ook voor de tiendelige serie Orwell Yellow White II  
die Rijksmuseum Twenthe dit jaar kocht. Deze reeks 
gaat over de omgang van overheden met de waarheid, 
hoe zij informatie verzamelen en feiten kunnen  
manipuleren, achterhouden en uitwissen. 

De kern van het werk van de internationaal geroemde kunstenaar 
Jenny Holzer (VS, 1950) wordt gevormd door het in de publieke 
ruimte brengen van woorden en ideeën. Teksten of uitspraken van 
haarzelf of anderen spelen daarin een centrale rol. Haar rijke oeuvre 
bestaat onder meer uit grootschalige installaties, lichtprojecties op ge-
bouwen, teksten op billboards en pamflettistische prints. Holzer re-
flecteert in haar werk altijd op de maatschappelijke realiteit, zo ook in 
de zogenoemde Redaction Paintings, een serie werken waarvan het 
door Rijksmuseum Twenthe verworven Orwell Yellow White II een 
sprekend voorbeeld is. 

GECENSUREERDE DOCUMENTEN

De Redaction Paintings bestaan uit schilderijen van sterk uitvergrote 
documenten van de Amerikaanse overheid, die door diezelfde overheid 
– zwaar gecensureerd – zijn vrijgegeven. Het idee voor de Redaction 
Paintings ontstond in 2004, toen Holzer werd gevraagd een nieuwe 
landingspagina voor de zoekmachine van Google te bedenken. ‘Ik wilde 
geheimen zien,’ herinnerde ze zich, ‘elke keer dat ik me aanmeldde 
een ander geheim.’ Ze dook in de krochten van het internet en stuitte 
via verschillende websites op de gecensureerde documenten van de 
Amerikaanse inlichtingendiensten, die destijds als gevolg van de 
Freedom of Information Act publiekelijk beschikbaar waren gekomen. 

Aanvankelijk richtte ze zich op documenten over het Midden-Oosten 
en de oorlogen die daar werden uitgevochten, later verschoof haar  
interesse naar individuen die in het vizier kwamen van de overheid, 
zoals de schrijver George Orwell (1903-1950). De auteur van klassiekers 
als Animal Farm en 1984 werd verdacht van communistische sympa-
thieën en zijn boeken werden door de Amerikaanse overheid als een 
potentiële bedreiging gezien, wat blijkt uit het feit dat de FBI vanaf de 
jaren veertig een dossier over Orwell en zijn werk aanlegde. 

IRONIE

Holzer verkent in haar werk keer op keer hoe taal wordt gebruikt  
om boodschappen of ideeën te verkondigen, maar ook hoe taal wordt 
ingezet als middel om zaken te verhullen. In Orwell Yellow White II 
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komen deze aspecten uit haar oeuvre samen: de kracht en macht van 
taal (en de angst daarvoor) én het verbergen van zaken. Daarnaast 
laat Holzer, alleen al door het tonen van de documenten, de ironie 
van de hele situatie rondom Orwell zien. Juist de schrijver die in zijn 
werk waarschuwt voor de totalitaire kanten van ideologieën wordt 
door een overheid van een liberale democratie in de gaten gehouden. 
Dat de documenten uit dit geheime dossier vervolgens bijna volledig 



gecensureerd werden vrijgegeven, maakt de situatie nog ironischer. 
Holzer koos voor de Redaction Paintings bewust voor het medium  
olieverf op doek. ‘Want,’ zegt Holzer, ‘mensen bestuderen en bewaren 
schilderijen en nemen ze serieus, terwijl de betreffende informatie 
niet altijd werd opgemerkt of serieus werd genomen.’ 

CONCEPTUELE TRADITIE

Jenny Holzer staat met haar tekstwerken en Redaction Paintings in  
de traditie van de conceptuele kunst, waarbij de verschijningsvorm 
van het werk primair de drager is van het idee of denkproces dat aan 
het werk ten grondslag ligt. In dit opzicht past Orwell Yellow White II 
goed binnen de kerncollectie conceptuele hedendaagse kunst van Rijks-
museum Twenthe. Met de aankoop van het werk van de Amerikaanse 
Holzer wordt een extra dimensie toegevoegd aan deze collectie, die 
verder voornamelijk uit werk van Nederlandse en enkele Engelse 
kunstenaars bestaat. Ook het middel taal – een belangrijk medium 
binnen de conceptuele traditie – is nog onbelicht binnen de collectie 
van het museum. Met de verwerving van Holzers werk kan in dit  
opzicht een completer verhaal worden verteld.

PROGRAMMALIJN  TRUTH

Een belangrijk verschil met reeds aanwezige conceptuele werken is  
de maatschappelijke dimensie die Orwell Yellow White II ook bevat. 
Daar waar veel conceptuele kunstenaars met hun werk reflecteren  
op de betekenis van de kunst zelf, manifesteert Holzer zich met haar 
werk nadrukkelijk in de samenleving. In dat opzicht sluit deze aan-
koop naadloos aan bij de maatschappelijke koers die Rijksmuseum 
Twenthe al een aantal jaren vaart en die in de komende periode nog 
meer nadruk zal krijgen. Deze koers is uitgewerkt in drie programma-
lijnen, waaronder de lijn Truth, waarin we reflecteren op de betekenis 
van het begrip waarheid in de 21ste eeuw. Leven we inmiddels in  
de post-truth-samenleving, een samenleving waarin objectieve feiten 
minder invloedrijk zijn voor de publieke opinie dan emoties of  
meningen? Welke consequenties heeft dit voor ons beeld van de wereld, 
voor autoriteit en voor de democratie, voor wie we mogen geloven?  
In het programma Truth dagen wij hedendaagse kunstenaars uit na  
te denken over wat echt is en wat onecht, hoe waarheden worden  
geconstrueerd en hoe de kunst kan helpen om nieuwe, duurzamere  
en inclusievere waardesystemen te creëren.

Verschillende van de bovengenoemde vragen omtrent het begrip 
waarheid worden ook opgeworpen door Holzer met Orwell Yellow 
White II. Het werk was dan ook – als bruikleen – te zien in de tentoon-
stelling Deep Truth die Rijksmuseum Twenthe in het najaar van 2021 
organiseerde en waarin dezelfde vragen centraal stonden. Nu de serie 
deel uitmaakt van de collectie van het museum, heeft deze een plek 
gekregen in de semipermanente collectieopstelling Ars longa, vita brevis. 
In deze essayistische presentatie met als onderwerp la condition  
humaine heeft het werk een toepasselijke plek gekregen in de zaal 
waarin onze menselijke neiging om het mysterie te willen doorgronden 
en de waarheid te willen kennen centraal staat. 

Josien Beltman

Conservator moderne en hedendaagse kunst Rijksmuseum Twenthe
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Orwell Yellow White II
Jenny Holzer
2006. Olieverf en zeefdruk op doek, 
tien doeken van elk 83,8 × 64,8 cm 
Bijdrage: € 35.000 uit het Themafonds 
Naoorlogse en Hedendaagse kunst
RIJKSMUSEUM TWENTHE, ENSCHEDE

Aangekocht in 2022 met steun van de 

Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar 

Themafonds Naoorlogse en Hedendaagse 

kunst) en het Mondriaan Fonds.



  

Vereniging Rembrandt
‘Ik heb de Vereniging Rembrandt via 
vrienden leren kennen. Een vereniging 
met een prachtige doelstelling, die ik 
graag onderschrijf.’

Eerste kunstervaring
‘Toen ik een jaar of veertien was, 
namen mijn grootouders me mee 
naar het Kröller-Müller Museum. 
Vooral die drijvende eend [Sculpture 
flottante van Marta Pan, red.] vond 
ik fascinerend.’

Museum binnenland
‘Het Westfries Museum in Hoorn is 
mij het dierbaarst. Ik heb Hoornse 
familiewortels, en in dat museum  
bevindt zich een collectie van onge-
veer 25 portretten van voorouders, 
in de 20ste eeuw geschonken. 
Een daarvan is het portret van mijn 
voorvader Meyndert Merens op vier-
jarige leeftijd door Jacques Waben.’ 
(op de foto rechts)

Museum buitenland
‘Het Louisiana Museum of Modern 
Art in Denemarken vond ik mooi,  
het doet een beetje denken aan het 
Kröller-Müller Museum. En het 
Bargello in Florence, wonderbaarlijk 
qua sfeer.’

Kunst thuis
‘Mijn vrouw en ik zijn het over kunst 
zelden eens, maar wél over het werk 
van de kunstenaar Hugo Hol, die 
constructies van messing last. Een 
beeld van hem staat bij ons in de tuin.’

Kunstwerk
‘De verloren zoon van Rembrandt in 
de Hermitage in Sint-Petersburg 
maakte diepe indruk op me, zó 
prachtig. Wat een waagstuk om 
die zoon op de rug af te beelden. 
Je ziet zijn gezicht niet, maar hoe hij 
zich voelt komt als het ware dwars 
door zijn rug heen.’

Leren kijken
‘Toen ik met mijn kleinzoon in 
Museum Prinsenhof Delft was, 
 hadden ze daar een aardig spel.  
Ze lieten de schilderijen ook op een 
scherm zien waarop hij dan moderne 
toevoegingen als brillen en sneakers 
moest aanwijzen. Dat is een leuke 
manier om kinderen bij kunst te 
 betrekken.’

Tentoonstelling
‘De tentoonstelling over Rothko in 
Kunstmuseum Den Haag, een jaar  
of zeven, acht geleden. Die kunst 
was nieuw voor mij. Op een wonder-
lijke manier werd ik daar heel warm 
voor.’

Bijzonder verhaal
‘Onder mijn voorouders was in de 
18de eeuw ook een verzamelaar met 
een grote kunstcollectie. Ik heb in-
middels al iets van vijftien schilderijen 
uit die verzameling kunnen zien, de 
meeste in buitenlandse musea. Ook 
de Engelse koningin heeft er een 
paar. Het zou leuk zijn van een selectie 
daaruit eens een tentoonstelling te 
maken.’

Bijna 17.000 leden telt de Vereniging Rembrandt. 
In elk Bulletin stelt ze twee van hen voor. Op deze pagina 

Willem Merens (75 jaar), advocaat in ruste, 
Rembrandtlid sinds 2015.
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Op 14 april van dit jaar opende de 
tentoonstelling Beleef het Wonder van 
Gouda, een samenwerking tussen 
Museum Gouda en de Sint-Janskerk. 
Deze tentoonstelling, die tot 1 oktober 
is te bezoeken, draait om de Sint-
Jans kerk en hoe deze eruitzag en 
werd beleefd vlak voor de Refor ma tie, 
toen het gebouw overging in protes-
tantse handen. Daartoe is getracht 
het interieur en de sfeer van de katho-
lieke kerk in 1570 opnieuw te creëren. 
Dit past in een tendens: in recent 
 interdisciplinair onderzoek naar de 
religieuze cultuur in de late middel-
eeuwen wordt in toenemende mate 
aandacht besteed aan de zintuig-
lijke en lichamelijke ervaring van 
aanbidding. 

Het doel van de tentoonstelling  
is tweeledig: zij verenigt niet alleen 
Gouda’s unieke collecties altaarstuk-
ken, beeldhouwkunst, glas-in-lood-
ramen en kartons op één plek, maar 
streeft er ook naar om bezoekers een 
idee te geven van het dagelijkse leven 
in de Sint-Janskerk in deze  turbulente 
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Twee ongewone 
altaarstukken

Wetenschappelijk onderzoek  

naar de collectie is essentieel,  

vindt de Vereniging Rembrandt. 

Daarom verstrekt zij elk jaar 

beurzen waarmee jonge kunst-

historici het vak kunnen leren.

NADIA GROENEVELD-BAADJ

Een beurs uit het Ekkart Fonds van de 
Vereniging Rembrandt stelde Nadia 
Groeneveld-Baadj in de gelegenheid 
 wetenschappelijk onderzoek te doen ten 
behoeve van een tentoonstelling die dit 
voorjaar van start ging in Gouda. Zij richtte 
zich op een groep van vijf altaarstukken 
die in de 16de eeuw voor de Goudse Sint-
Janskerk zijn geschilderd. Twee hiervan 
sprongen bijzonder in het oog.



tijd. Hoe bewogen mensen zich door 
de verschillende ruimtes van de kerk 
en wie en wat kwamen ze daar tegen? 
Welke bezienswaardigheden, geuren 
en geluiden werden geassocieerd 
met dagelijkse missen, processies, 
begrafenissen en heilige dagen? 

Twee dubbelzijdige altaarstukken 
Dankzij de beurs van de  Ver eniging 
Rembrandt heb ik kunsthistorisch 
onderzoek en archiefonderzoek 

 kunnen doen ten behoeve van deze 
tentoonstelling. Een deel hiervan 
richtte zich op een groep van vijf 
 altaarstukken in de collectie van 
Museum Gouda. Deze altaarstuk-
ken, oorspronkelijk bedoeld voor 
 altaren in de Sint-Jan, zijn in 1572 
uit de kerk weggehaald vanwege de 
overgang naar het protestantisme 
en bevonden zich in de tussentijd  
op enkele andere locaties binnen en 
buiten Gouda. De focus van mijn 

onderzoek lag op de twee dubbel-
zijdige altaarstukken van Pieter 
Pietersz (1540/41-1603) en Pieter 
Pourbus (1523/24-1584). Dat ze aan 
beide kanten beschilderd zijn, roept 
veel vragen op over hun auteurschap 
en hun oorspronkelijke verschijnings-
vorm en functie.

Lange tijd werd aangenomen dat 
deze beide altaarstukken de midden-
panelen waren van triptieken (drie-
luiken) waarvan de zijluiken in de 
loop van de tijd verdwenen zijn. 
Maar anders dan zijpanelen, die 
vaak aan beide zijden beschilderd 
zijn, waren middenpanelen van 
16de-eeuwse Nederlandse altaar-
stukken in de regel alleen aan de 
voorkant beschilderd. Het zou wel 
heel uitzonderlijk zijn als niet één, 
maar twee van de bewaarde altaar-
stukken in Museum Gouda dubbel-
zijdige middenpanelen zouden zijn. 
Vreemd genoeg hadden kunsthistorici 
hier tot voor kort vrijwel geen aan-
dacht aan besteed.

Petrus en Paulus
Mijn onderzoek heeft nieuwe ideeën 
opgeleverd over het oorspronkelijke 
uiterlijk en het auteurschap van deze 
beide altaarstukken. Om te beginnen 
Het martelaarschap van de heiligen 
Petrus en Paulus door Pieter Pietersz, 
dat aan de achterkant is beschilderd 
met een voorstelling van De verschij
ning van Jezus aan het Meer van 
Tiberias. Als we de gedachte loslaten 
dat Het martelaarschap het midden-
paneel van een drieluik was, is de be-
schilderde  achterzijde begrijpelijker 
en kan deze worden gezien in de 
context van tal van andere altaar-
stukken uit deze periode. Een van  
de mogelijkheden is dat het paneel 
oorspronkelijk bedoeld was als onder-
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Twee ongewone 
altaarstukken

Het martelaarschap 
van de heiligen 
Petrus en Paulus
Pieter Pietersz
1569-72. Olieverf op 
paneel, 258 x 179 cm
MUSEUM GOUDA

De verschijning  
van Jezus aan het 
Meer van Tiberias 
Pieter Pietersz?
1569-72. Olieverf op 
paneel, 258 x 179 cm
MUSEUM GOUDA



deel van een groot tweeluik, dat 
ofwel open bleef, ofwel gedeeltelijk 
kon worden geopend, waarbij een 
van de panelen permanent aan een 
wand was bevestigd. In dergelijke 
gevallen was het beweegbare paneel 
meestal aan beide zijden beschilderd, 
terwijl de achterzijde van het vaste 
paneel onbeschilderd bleef, omdat 
deze niet zichtbaar was. Deze vorm 
bereikte in de Lage Landen zijn 
hoogte punt na de jaren twintig van 
de 16de eeuw.

Het Hubertusaltaarstuk
Ook bij het zogenaamde Hubertus-
altaarstuk, dat eveneens aan beide 
zijden is beschilderd, speelt de vraag 
of dit wel het middenpaneel van een 
drieluik is. De basis voor deze veron-
derstelling is Karel van Manders 
Schilderboeck uit 1604. In zijn biogra-
fie over Pourbus meldt Van Mander 
dat dit paneel met het verhaal van 
de heilige Hubertus zich bevond in 
Delft en was voorzien van zijluiken, 

maar er zijn redenen om aan te nemen 
dat hij dit stuk niet met eigen ogen 
heeft gezien. Mogelijk baseerde hij 
zich op een mondelinge beschrijving 
van een kennis die het had gezien in 
Delft, of misschien nog in Gouda. 
Dit zou verklaren waarom hij niets 
schreef over de achterkant, waarop 
een scène met twee leerlooiers is te 
zien. Net als bij Het martelaarschap 
van de heiligen Petrus en Paulus heb 
ik oude bronnen en aannames met 
een kritische blik benaderd om te 
ontdekken hoe dit stuk er oorspron-
kelijk heeft uitgezien en wat ermee 
kan zijn gebeurd. Mijn conclusie is 
dat dit paneel, dat vooral aan de 
boven- en onderkant flink is bijge-
sneden, waarschijnlijk oorspronkelijk 
een zijluik van een drieluik was. 

 
Wetenschappelijke publicatie 
Het voert te ver om op deze plaats 
verder in te gaan op de verschillende 
hypotheses en het auteurschap, 
maar de resultaten van mijn onder-

zoek zijn recent gepubliceerd in 
Tidinge, het historische tijdschrift 
van Gouda. Er resteren nog tal van 
vragen over de productie, de oor-
spronkelijke verschijningsvorm en de 
functie van deze twee dubbelzijdige 
altaarstukken. De werken zijn af-
komstig uit een  tumultueuze periode 
waarin relatief weinig nieuwe altaar-
stukken werden gemaakt, en die uit-
zonderlijke status maakt het moeilijker 
om inzicht te krijgen in de opdracht, 
het gebruik en de herkomst. 

Ik ben de Vereniging Rembrandt 
ontzettend dankbaar voor de mooie 
kans die ik heb gekregen. De ervaring 
en kennis die ik in Gouda heb opge-
bouwd, hebben ongetwijfeld een  
belangrijke rol gespeeld bij mijn 
aanstelling als conservator oude 
kunst in Het Noordbrabants Museum 
in ’s-Hertogenbosch. 

Nadia Groeneveld-Baadj is conservator 

oude kunst van Het Noordbrabants 

Museum
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Doop van de  
heilige Hubertus
Pieter Pourbus
1568-72. Olieverf op 
paneel, 130 x 131 cm
MUSEUM GOUDA

Twee leerlooiers 
aan het werk 
(Crispinus en 
Crispinianus?)
Pieter Pourbus?
ca. 1568-72.  
Olieverf op paneel, 
130 x 131 cm
MUSEUM GOUDA 
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kort
ALV 2022
De Algemene Ledenvergadering 
van 2022 was in meer dan één  
opzicht een bijzondere. Niet alleen 
was het de eerste fysieke ALV sinds 
2019, het was ook het afscheid van 
directeur Fusien Bijl de Vroe en een 
kennismaking met haar opvolger, 
Geert-Jan Janse. Taco Dibbits,  
directeur van het Rijksmuseum  
en bestuurslid van de Vereniging 
Rembrandt, hield een korte intro-
ductie over De vaandeldrager van 
Rembrandt. Na afloop van de ALV 
was er een exclusieve ontvangst in 
het Centraal Museum in Utrecht, 
waar De vaandeldrager te zien was 
in de tentoonstelling De gezonde 
stad.

In memoriam 
Wim Quist
Op 6 juli overleed de architect  
Wim Quist (1930-2022), een van de 
belangrijkste naoorlogse architec-
ten in Nederland. Quist is bekend 
van onder andere de uitbreiding 
van het Kröller-Müller Museum 
(1977), Museum Beelden aan Zee 
(1994) en het Cobra Museum 
(1995). De Vereniging Rembrandt 
kende de heer Quist als betrokken 
kunstliefhebber. In 2012 stelde  
hij een Fonds op Naam bij de 
Vereniging in. Aanvan kelijk wilde  
hij vooral aan kopen voor de drie 
bovengenoemde musea steunen, 
maar later verbreedde hij de doel-
stelling. Mede dankzij bijdragen uit 
het A. Quist-Rütter Fonds konden 
enkele bijzondere aanwinsten wor-
den gerealiseerd – vaak aankopen 
die aansloten bij zijn voorliefde  
voor een geometrische, functionele 
esthetiek. De laatste vanuit dit 
fonds gesteunde aanwinsten zijn 
veelzeggend: een maquette van 
Theo van Doesburg voor Het Nieuwe 
Instituut en een marmeren sculp tuur 
van Anish Kapoor voor het Kröller-
Müller Museum.

In gesprek
Het vermogen van 
kunst om mensen 
met elkaar – of met zichzelf – in gesprek te  
brengen is een steeds terugkerend thema bij 
Fusien Bijl de Vroe. Daarom is ter gelegenheid 
van haar afscheid als directeur van de Vereniging 
Rembrandt een boekje gemaakt met de titel  
In gesprek. Hierin schreven 21 auteurs over wat 
kunst kan losmaken. Enkele van deze teksten zijn 
ook op onze website te lezen. In de aankomende 
maanden volgen er meer.
Daarnaast hebben tien Nederlandse musea  
aan de hand van een tijdens het directoraat van 
Fusien gesteunde aanwinst een kleine presentatie 
gemaakt met het thema ‘in gesprek’: het Rijks-
museum, het Van Gogh Museum, Kunstmuseum 
Den Haag, Rijksmuseum Twenthe, het Bonne-
fanten, het Groninger Museum, het Rijksmuseum 
van Oudheden, het Kröller-Müller Museum, het 
Centraal Museum en Teylers Museum. Zo liet het 
Bonnefanten de Zondeval van Van Hemessen 
(omgeving) in dialoog gaan met De Wagentjes 
van het Goede en het Kwade van Gerrit van 
Bakel, en gingen in het Dordrechts Museum de 
Schilderende handen van Edgar Fernhout de 
dialoog aan met een keukeninterieur van Cornelis 
Bisschop. Bij elke presentatie begint de zaaltekst 
met de volgende woorden: ‘Het is nooit stil in een 
museum. Zelfs niet als je de enige bezoeker bent. 
Wie goed luistert, merkt dat ook kunstwerken 
met elkaar in gesprek gaan.’ Bekijk ze allemaal, 
in het museum of op onze website.

Fo
to

: W
ill

em
ie

n
 K

a
m

p
s 

Het is nooit 
stil in een 
museum
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Restauratie Zeeuws
praalgraf kan van 
start
In het vorige nummer van het Bulletin 
schreven wij over de geplande restau-
ratie van een 17de-eeuws praalgraf in 
de kerk van het Zeeuwse Stavenisse. 
Mede dankzij een uitzonderlijke bij-
drage en een crowdfundingsactie van 
de Vereniging Rembrandt is de kerk 
erin geslaagd de benodigde middelen 
bijeen te brengen. De kosten van de 
hoognodige, zeer complexe restauratie 
worden begroot op bijna € 600.000. 
Nu de provincie Zeeland € 415.000 
heeft toegezegd, is dat bedrag binnen.
Rien de Graaf, kerkrentmeester van 
de Hervormde Gemeente Stavenisse: 
‘Zonder de financiële en morele steun 
van de Vereniging Rembrandt was de 
restauratie van dit bijzondere monu-
ment ondenkbaar. Ik ben alle leden 
ontzettend dankbaar! De fijne samen-
werking met de directeur en het bureau 
zal ik nooit vergeten.’

kort

Wakker worden 
met Rembrandt
In Alkmaar vond op zondag 3 juli 
de derde Wakker worden met 
Rembrandt plaats. Ruim 150 leden 
waren naar het museum afgereisd 
om een lezing over Rembrandts 
Vaandeldrager bij te wonen en het 
werk daarna in het echt te bezich-
tigen. De komende maanden is 
Rembrandts meesterwerk te zien 
in Flevoland (Kunstlinie, Almere,  
2 t/m 9 september), Noord-Brabant 
(Het Noordbrabants Museum, 
’s-Hertogenbosch, 1 t/m 30 okto-
ber) en Zuid-Holland (Mauritshuis, 
Den Haag, 1 t/m 30 november).  
De leden uit deze provincies krijgen 
te zijner tijd via de mail een uitno-
diging voor Wakker worden met 
Rembrandt. 

Ontvangst Arnhem
Op 26 maart was er een goed  
bezochte ontvangst voor alle leden 
van de Vereniging Rembrandt in het 
pas verbouwde Museum Arnhem. 
Dit was een primeur, omdat het 
museum nog bezig was met de in-
richting. Op 13 mei was de officiële 
opening. 

TEFAF 2022
Als u eind juni op de kunst- en antiek-
beurs TEFAF in Maastricht bent geweest, 
hebt u vast onze stand gezien. Daar  
werden dit jaar de twee Italiaanse stads-
gezichten van Caspar van Wittel voor 
het eerst in Nederland gepresenteerd  
(zie voor deze aanwinsten pp. 30-33).  
De Vereniging Rembrandt is elk jaar  
aanwezig op deze beurs omdat hier vaak  
interessante potentiële aankopen worden 
gespot en nieuwe leden zijn te werven.



The School of Life 
Dit voorjaar organiseerde The School 
of Life Amsterdam de collegereeks 
Kunstgeschiedenis door museum
directeuren over de romantiek,  
het impressionisme en andere stro-
mingen uit de 18de en 19de eeuw. 
Als inhoudelijk partner kon de 
Vereniging Rembrandt haar leden 
een korting aanbieden en kreeg  
zij een deel van de opbrengst: 
€ 19.654. Dat bedrag kon meteen 
worden ingezet om het Westfries 
Museum in Hoorn te helpen bij de 
aankoop van Caspar van Wittels 

Gezicht op Hoorn (p. 34). Museum-
directeur Ad Geerdink kwam aan 
het einde van de collegereeks 
 speciaal met zijn nieuwste aan-
winst naar de studio om de deel-
nemers te bedanken. 
Op 11 oktober start de vierde  
editie van Kunstgeschiedenis door 
museum  directeuren. Ditmaal staat 
de reeks in het teken van de renais-
sance. U kunt zich via onze nieuws-
brief opgeven met korting. Ontvangt 
u onze nieuwsbrief nog niet? Ga 
naar www.verenigingrembrandt.nl/
nieuwsbrief of neem contact op 
met het bureau.
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Zomercursus 
Samen met de Onderzoekschool Kunst-
geschiedenis organiseerde de Vereniging 
Rembrandt deze zomer een cursus voor 
masterstudenten en promovendi die een 
carrière in de museumwereld ambiëren. 
Onder begeleiding van Hilbert Lootsma, 
hoofd Inhoud & Communicatie bij de 
Vereniging Rembrandt, en Stijn Bussels, 
hoogleraar Kunstgeschiedenis aan de 
Universiteit Leiden, bezochten de studenten 
in een tijdsbestek van vier dagen zes musea 
door heel Nederland: van Museum Volken-
kunde in Leiden tot het Van Abbemuseum in 
Eindhoven. Hier gingen zij in gesprek met 
conservatoren, collectiehoofden en museum-
directeuren over verzamelen en de rol van 
openbare kunstcollecties in een verande-
rende wereld. 

In memoriam
Henk van Wijk
Op 4 juli overleed een van onze 
oud-bestuursleden, Henk van Wijk 
(1944-2022). Gedurende vele 
jaren heeft de heer Van Wijk zich 
als  bestuurslid ingezet voor de Ver-
eniging Rembrandt. Als penning-
meester was hij in het  lustrumjaar 
2008 betrokken bij de viering  
van het 125-jarig bestaan van de 
Vereniging. Naast een consciën-
tieus penningmeester was hij ook 
een groot kenner en verzamelaar 
van tin. Hij was altijd bezig met 
het vervolmaken van zijn collectie 
– volgens experts wereldwijd een 
van de beste tincollecties in parti-
culiere handen – en het zoeken 
naar dat ene ontbrekende object. 
Ook aankopen door musea op  
dit gebied volgde hij met belang-
stelling. Kort voor zijn overlijden 
hebben hij en zijn echtgenote 
Cootje de verzameling archeolo-
gisch tin geschonken aan het 
Rijksmuseum van Oudheden in 
Leiden. Daarnaast kreeg het 
 museum de gelegenheid een 
keuze te maken uit hun omvang-
rijke  bibliotheek op dit gebied.  
De Vereniging Rembrandt is  
de heer Van Wijk veel dank  
ver schuldigd voor zijn inzet en 
 betrokkenheid bij de Vereniging. 



 

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 25-6-2022

Niet-uitvoerende bestuurders: 
De heer drs. A.A. Fock, voorzitter 
De heer drs. P.J. Schoon, vicevoorzitter
De heer drs. P.A. Geelen, penningmeester 
De heer prof. dr. R.J. Baarsen 
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
De heer prof. mr. G.T.M.J. Raaijmakers
De heer prof. dr. M.S. Selllink

Uitvoerend bestuurder (per 1-7-2022): 
De heer drs. G. Janse

Zie voor de raad van adviseurs en  
de medewerkers van de Vereniging Rembrandt 
www.verenigingrembrandt.nl.
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Afbeelding omslag
Gezicht op de Tiber in Rome  
met de Engelenburcht (detail)
Caspar van Wittel
1714. Olieverf op doek, 55 x 108 cm
MUSEUM FLEHITE, AMERSFOORT

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 

17.000 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
Japanmuseum SieboldHuis 

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 

Weert
Museum W

           Vrije toegang tot de vaste collecties 
van ondersteunde musea



Met elkaar 
is het 
mogelijk  




