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Iedereen 
aan 
tafel



Bezoek aan 
het depot

 

Leden van de Vereniging Rembrandt 

waren er als een van de eersten bij: op  

4 november, een dag voor de officiële  

opening, was er een exclusieve ontvangst 

voor de Vereniging in het spectaculaire 

nieuwe depot van Museum Boijmans  

Van Beuningen. 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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Elke aanvraag die binnenkomt is spannend, en vaak gaat  
het om kunstenaars en werken die ik nog niet kende. Dat 
maakt mijn baan zo bijzonder, want zo zit ik op de eerste rang 
als een directeur of conservator mij gepassioneerd uitlegt 
waarom nu juist dát werk of díe kunstenaar het verdient een 
vooraanstaande plaats in te nemen in de collectie van zijn  
of haar museum.

Zo was het ook bij de aanvraag voor het werk Guess Who’s 
Coming to Dinner Too? van Patricia Kaersenhout (zie pp. 34-36). 
Een aanvraag van vier musea voor een installatie van vier tafels 
die ook samen één grote tafel kunnen vormen, waar vrouwen van 
kleur zijn uitgenodigd aan te schuiven. Vrouwen die allen op hun 
eigen manier een bijdrage hebben geleverd aan de loop van de 
geschiedenis, een bijdrage die wij vaak niet kennen en die wij zeker 
niet in de geschiedenisboeken kunnen terugvinden. Het bestuur 
besloot, na rijp beraad, deze aanvraag te steunen. 

Waarom ik blij ben met deze aankoop? Omdat dit een kunst-
werk is dat bijdraagt aan de bewustwording dat de wereld zoveel 
groter is dan die wij kennen. Dat er zoveel mooie en minder mooie 
verhalen zijn te vertellen die bijdragen aan een beweging van 
openstaan, ook voor andere verhalen die wij niet kennen en die 
misschien niet direct passen in het wereldbeeld waarmee velen 
van ons zijn opgegroeid. Het is van belang om soms in de kleine 
verhalen te duiken om zo het beeld van de werkelijkheid te kunnen 
bijstellen.

Allemaal aan tafel, iedereen welkom, wat een mooi beeld. Daar 
kan ook de kunst aan bijdragen, daar moet de kunst aan bijdragen. 
Ik hoop dat ook dit een iconisch werk zal worden, zoals The Dinner 
Party van Judy Chicago in New York, en dat hier over vijftig jaar 
naar gekeken wordt met verwondering en verbazing: dat het ooit 
nodig was een dergelijk statement te moeten maken! 

Fusien Bijl de Vroe is directeur van de Vereniging Rembrandt
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Sinds het einde van de lockdown 
in juni kunnen kunst   lief eb bers 
weer genieten van museumbezoek. 
Maar bij musea worden de gevolgen 
van de crisis nog altijd gevoeld, zegt 
Irene Asscher-Vonk, voorzitter van de 
Museum ver eni ging. ‘Musea hebben 
baat gehad bij de noodsteun, en ook 
flink bezuinigd. Nu de noodsteun is 
gestopt, beginnen er juist moeilijkere 
tijden. De bezoekersaantallen zijn nog 
lang niet op het oude niveau. Er dreigt 
flinke maatschappelijke schade. Die 
schade is voor een deel in geld uit te 
drukken en voor een deel niet.’

Het was een 
periode van 
verarming en 
verschraling

Samen    de crisis door
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Dat de museale sector het in de  
afgelopen twintig maanden zwaar 
te verduren heeft gehad zal weinigen 
zijn ontgaan, maar slechts enkele 
musea luidden publiekelijk de nood-
klok over hun financiële positie. Een 
museum dat dit heel nadrukkelijk 
deed, is de Hermitage in Amsterdam, 
die dit jaar een grote donatiecam-
pagne startte omdat maatregelen 
als het ontslaan van een kwart van 
het personeel, het aanspreken van 
de reserves en het schuiven met  
tentoonstellingen onvoldoende  
soelaas boden om de grotendeels 
weggevallen publieksinkomsten te 
compenseren. Ook een aantal andere 
musea, waaronder Het Rembrandt-

huis in Amsterdam, Panorama Mes dag 
in Den Haag en het Maritiem Museum 
in Rotterdam, liet weten personeel  
te hebben moeten ontslaan. 

Deze organisaties geven een ge-
zicht aan de moeilijke situatie waarin 
musea nog altijd verkeren. De cijfers 
over 2020 die de Museumvereniging 
in september bekendmaakte, liegen 
er niet om: het aantal museumbezoe-
ken nam af van 33 tot 13,2 miljoen, 
de eigen inkomsten daalden met  
gemiddeld 50% en 6800 museum-
medewerkers verloren hun werk. Het 
aantal bezoekers uit het buitenland 
daalde met 82% het sterkst, wat een 
gevoelige klap was voor musea die 
veel van hun inkomsten van buiten-
landse toeristen krijgen, zoals het 

Rijksmuseum, het Van Gogh Museum 
en het Mauritshuis. En dit zijn alleen 
nog maar de cijfers voor 2020 – de 
prognoses voor het lopende jaar zijn 
nog somberder. Zelfs met de recente 
versoepelingen verwacht de Museum-
vereniging dat het aantal museum-
bezoekers over heel 2021 zal blijven 
steken op 9,7 miljoen.

Om de crisis te doorstaan heb-
ben musea in 2020 bij elkaar € 125 
miljoen bezuinigd. Ze bezuinigden 
op aankopen, op tentoonstellingen 
en op personeel. ‘Vooral kleine 
musea hebben moeite te overleven, 
musea die voor een groot deel of 
geheel op vrij willigers draaien en 
geen of weinig noodsteun kregen,’ 

zegt Asscher-Vonk. ‘Vrijwilligers  
werden ook veel minder ingezet. Dat 
was pijnlijk voor musea én vrijwilli-
gers. Vrijwilligers zijn ontzettend  
belangrijk, die verrichten scheppen 
werk en vormen een sterke schakel 
met de gemeenschap. Zij kennen 
mensen in het dorp, wijzen hen op 
tentoonstellingen of op de mogelijk-
heid evenementen in het museum 
te organiseren. Het gaat vaak om  
oudere mensen, die zijn geschrokken 
van wat corona kan doen. Maar ik 
hoop dat ze terugkomen. Een an-
dere categorie die het zwaar heeft 
zijn de particuliere musea, die hun 
inkomsten normaliter vrijwel volledig 
krijgen uit kaartverkoop, horeca en 
de winkel.’

Noodsteun
De Museumvereniging, die de  
belangen van 456 musea in alle 
soorten en maten behartigt, pleit 
daarom voor extra investeringen van 
overheden voor het laatste kwartaal 
van dit jaar en ook voor 2022. 
Asscher-Vonk: ‘De noodsteun heeft 
goed gewerkt. Uit onze berekeningen 
bleek dat honderd musea kopje- 
onder zouden gaan zonder steun,  
en dat is niet gebeurd. Slechts drie 
musea hebben hun deuren moeten 
sluiten, wat overigens niet in alle  
gevallen alleen met corona had te 
maken. De overheid heeft forse steun 
verleend en er werd op toegezien  
dat de sector niet zou imploderen.  

Er was het besef dat we musea 
nodig hebben, en dat je ze niet  
terugkrijgt als je ze kwijt bent.’ 

Kom bij Asscher-Vonk dan ook 
niet aan met klachten over de hou-
ding van het kabinet ten opzichte 
van de culturele sector. ‘Ik weiger 
mee te doen aan die beeldvorming. 
Er is substantieel gesteund, er is wel 
degelijk erkenning en waardering. 
We hebben een minister van OCW 
met werkelijke, intrinsieke belang-
stelling voor cultuur.’ Gevraagd 
naar enkele fel bekritiseerde opmer-
kingen van minister Hugo de Jonge 
dit voorjaar, dat we wel een dag 
zonder theater of musea kunnen en 
dat wie het theater mist dan maar 
een mooie dvd moet opzetten:  

GERDIEN WUESTMAN
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Betrokkenheid  
van particulieren  
is voor musea van 
levensbelang



‘Ach… je moet kijken naar de feiten. 
Het kabinet erkent het belang van 
de culturele sector, én heeft con-
crete steun geboden. Dat waardeer 
ik natuurlijk enorm.’

Verhalen vertellen
‘De maatschappelijke schade van 
de lockdowns is groot; die is voor 
een deel in geld uit te drukken en 
voor een deel niet. Het was een peri-
ode van verarming en verschraling. 
Er is een gat geslagen. De verbin-
ding, educatie, alles wat musea 
waardevol maakt was weg. Je ziet 
nu hoe blij mensen zijn dat de musea 
weer open zijn. We hebben ons ge-
realiseerd hoezeer cultuur bij het 
leven hoort.’ Als voorbeeld noemt 
Asscher-Vonk de slavernijtentoon-
stelling in het Rijksmuseum. ‘Dat 
was een tentoonstelling waar ieder-
een heen wilde. Het liep er storm, 
maar vanwege de coronabeperkingen 
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was er een maximum aan het aantal 
kaarten dat kon worden verkocht.  
Je zou willen dat meer mensen die 
tentoonstelling hadden kunnen zien. 
Verhalen kunnen beperkt verteld 
worden. Momenteel is kolonialisme 
een actueel thema, een paar jaar 
geleden was dat Rembrandt als feno-
meen. Verhalen over onderwerpen 
die op een bepaald moment in de 
belangstelling staan moeten op dat 
moment ook verteld worden.’ 

Ook scholieren hebben veel ge-
mist in de afgelopen anderhalf jaar. 
‘In 2019 waren er 2,2 miljoen bezoe-
ken van scholen, in 2020 nog geen 
600.000, 74% minder. Dat had deels 
te maken met de coronamaatregelen 
en deels met de scholen zelf: als er 
elke keer weer een klas in quarantaine 
moet, maak je niet zo makkelijk 
plannen. Er zijn een jaar lang minder 
kansen geweest en dat vergroot de 
kansenongelijkheid. Dat haal je nooit 

Kaartjes voor de slavernijtentoonstelling dit 
jaar in het Rijksmuseum waren na de opening 
al snel uitverkocht. Door extra avondopen-
stellingen aan te bieden kon het Rijksmuseum 
ondanks de coronarestricties toch bijna 
80.000 bezoekers op de tentoonstelling 
verwelkomen – nog altijd heel veel minder 
dan in normale tijden mogelijk was geweest.



meer helemaal in. Wat kinderen leren 
in een museum gaat niet alleen over 
kunst en cultuur, maar ook over ge-
schiedenis, over natuurkunde, je ziet 
dingen op een andere manier. Op 
school leer je over de Franse revolu-
tie, en als je dan in een museum een 
schilderij over dat onderwerp ziet, dan 
leer je op een andere manier kijken. 
Dat is iets wat niet kan op school.’

Inventiviteit en solidariteit
De Museumvereniging heeft in de 
coronatijd het contact met de aan-
gesloten musea geïntensiveerd door 
elke twee maanden een enquête 
onder de leden te houden. ‘Niet  
alleen om problemen te signaleren 
zodat we de belangen van de musea 
goed kunnen behartigen, maar ook 
om onze betrokkenheid te laten zien. 
We care.’ Op de vraag of zij voorbeel-
den van veerkracht heeft gezien, 
noemt Asscher-Vonk de online acti-
viteiten van musea. ‘Wat mij blij  
verrast heeft, is het tempo waarin 
musea online aanbod hebben gere-
aliseerd. Het bewustzijn van de  
mogelijkheden van internet is enorm 
toegenomen. Die winst is gemaakt, 
ook voor na de crisis. De andere  
manieren die musea hebben gevon-
den om met hun publiek te commu-
niceren getuigen van een enorme  
inventiviteit. Daar zijn honderden 
voorbeelden van: de directeur vertelt, 
360-graden-video, speurtochten, 
workshops, speciale rondleidingen. 
Er is van alles ontwikkeld, er zijn meer 
stukken gedigitaliseerd en collecties 
gedeeld. Dat hebben de musea zelf 
allemaal gedaan. Ze moesten ook 
wel. En zelfs kleine musea konden 
dat doen, want er is geen dure  
apparatuur nodig om een filmpje  
te maken.’
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Een ander positief bijverschijnsel 
van de crisis was voor Asscher-Vonk 
de samenwerking met andere part-
ners in de Taskforce culturele en  
creatieve sector, waarin leden zitten 
van twaalf brancheverenigingen.  
‘Er was een geweldige solidariteit. 
Het was niet altijd makkelijk, je moet 
proberen over de eigen schaduw 
heen te springen, en dat is ook ge-
beurd. Anders dan bij eerdere crises 
was door corona iedereen tegelijk 
zijn functie kwijt. Toneel, musea,  
allemaal willen ze verhalen vertellen 
en allemaal stonden ze ineens zon-
der publiek in hun zalen. Wat we 
geleerd hebben is dat de culturele 
sector kan samenwerken en daarbij 
steun en waardering van de over-
heid krijgt. Ik hoop en verwacht dat 
dit blijft.’

Verzamelen is kerntaak
‘Het museumbezoek moet nu weer 
op gang komen. Hiervoor zijn klap-
pers nodig, in het oog springende 
tentoonstellingen, die lokken men-
sen over de drempel.’ Dat musea 
steeds vaker zullen afzien van grote 
tentoonstellingen met dure bruik-
lenen verwacht Asscher-Vonk niet. 
‘Blockbusters organiseren kost tijd 
en geld, maar veel mensen vinden 
die interessant. Musea moeten een 
afweging maken, sommige tentoon-
stellingen leveren ook geld op. En als 
het geld er niet is, dan is het er niet.’

Ook het verzamelen gaat door, 
als het aan Asscher-Vonk ligt. 
‘Verzamelen is corebusiness, dat is 
de collectie beter maken. Dat moet 
je blijven doen. Met kunst is het nu 
eenmaal zo dat wat vandaag langs-
komt er morgen niet meer is. Kansen 
moet je proberen te grijpen. Het is 
een misverstand dat het bij een 

nieuwe aankoop gaat om een luxe, 
alsof je een Vuitton-tas koopt. 
Verzamelen is het uitvoeren van een 
kerntaak, net als onderhoud; als je 
niet doorgaat gaat je collectie ach-
teruit. En het geld is ook niet weg: 
het is voor de verbetering van de 
schatkamer.

Het is fijn dat de Vereniging 
Rembrandt helpt bij het vervolmaken 
van de collectie. En wat ook helpt is 
dat zij burgers bij het belang van de 
collectie betrekt en dat zij uitstraalt: 
we doen het met z’n allen, om iets  
te kunnen zien wat relevant is. Dat  
is voor musea van levensbelang.  
Dat particulieren trots zijn als ze in 
een museum iets zien waaraan ze 
hebben bijgedragen en dat zij zich 
betrokken voelen, dat vormt de 
motor voor musea.’ 

  
Gerdien Wuestman is redacteur van het 

Bulletin van de Vereniging Rembrandt

Dit interview is geschreven vóór 
de aanscherpingen van de coro-
namaatregelen die het kabinet 
op 2 november bekendmaakte.  
In een reactie laat de Museum-
vereniging weten er begrip voor 
te hebben dat de overheid met 
nieuwe maatregelen komt om  
corona in te dammen, maar zij 
wijst er tevens op dat het invoeren 
van een coronapas extra kosten 
met zich meebrengt terwijl musea 
nog steeds veel minder bezoekers 
en inkomsten hebben dan vóór 
corona. Dit maakt een concreet 
herstelplan voor de culturele  
sector des te belangrijker, schrijft 
de Museumvereniging.

We hebben ons 
gerealiseerd 
hoezeer cultuur bij 
het leven hoort



Voor de in Frankrijk werkzame 
Scheffer werd kort na zijn dood in 
1862 een standbeeld opgericht in 
zijn geboorteplaats Dordrecht. Dat 
was het tweede monument voor een 
kunstenaar in Nederland, tien jaar 
na het beeld voor Rembrandt op het 
Amsterdamse Rembrandtplein. 
Maar Scheffer kreeg een beeld van 
brons en Rembrandt moest het met 
gietijzer doen. De jonge Van Gogh 
was een van de vele bewonderaars 
van Scheffers Christus consolator, 
waarvan een reproductie hem jaren-
lang vergezelde – totdat hij begreep 
dat een goed schilderij om meer 
vraagt dan de verbeelding van een 
mooi idee.

Scheffers Christus biedt troost 
aan wie lijden en is daarbij zo politiek 
correct als menig museum nu. Het 

schilderij laat zien hoe Christus zijn 
armen opent voor het individuele 
leed van vrouwen van alle leeftijden, 
onder wie een moeder die haar kind 
verloren heeft, maar ook voor een 
schipbreukeling, een vluchteling en 
een man die een einde aan zijn leven 
heeft gemaakt. Deze ongelukkigen 
vinden wij aan zijn rechterzijde, 
waar hij zijn hand geopend houdt, 
zodat wij zijn kruiswond kunnen zien. 
Met zijn andere hand grijpt Christus 
in het leven in en neemt de ketenen 
af van een jongeling die zich, versla-
gen door de Russen, verheft van een 
Poolse vlag. De zwarte man naast 
de jonge Pool wacht nog op zijn  
bevrijding. Daarachter staan drie 
vertegenwoordigers van ouder on-
recht, met voorop een man in Grieks 
kostuum. Hij herinnert aan de oorlog 
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Zien,   
kijken en
beleven 3

PETER HECHT

Ary Scheffer was een van de  
meest gewaardeerde kunstenaars  
van zijn tijd, en zijn grote schilderij  
met Christus die troost biedt aan  
wie lijden was zijn bekendste werk.  
Het was ook een van de meest 
gereproduceerde kunstwerken  
van de 19de eeuw en het topstuk in  
de collectie van de Amsterdamse 
verzamelaar Carel Joseph Fodor,  
die het in 1853 had gekocht op de 
veiling van de schilderijen van de 
weduwe van de hertog van Orléans, 
ooit de beoogde opvolger van de 
Franse koning Louis-Philippe.



van de Grieken tegen de Turken, die 
in 1832 door de Grieken was gewon-
nen. Slechts één personage, de ooit 
lichtzinnige Maria Magdalena, raakt 
Christus aan. En maar één ander 
heeft zich van hem afgewend. Dat  
is de ongelukkige dichter Tasso, het 
16de-eeuwse prototype van een  
romantisch kunstenaar, met wie 
Scheffer zich mogelijk identificeerde. 
Want ook hij was – ondanks zijn 
succes – nogal een tobber. 

Groene zeep en pruimtabak
U begrijpt: Scheffers Christus  
consolator verbeeldt een heel  
programma, en wie dat programma 
niet kent of er niet voor openstaat, 
kijkt naar een onbegrijpelijk schilderij 
dat eruitziet als een gekleurde prent. 
Alles is er even bleek en slap. De  

perfect gekapte Christus heeft zo te 
zien meer tijd voor de spiegel door-
gebracht dan onder de mensen of 
op Golgotha, en ook de personages 
om hem heen hebben niet zichtbaar 
geleden. Dit is een schoolplaat voor 
de zondagsschool. Allicht vond de 
jonge Van Gogh dat mooi toen hij 
nog dominee wilde worden. Scheffers 
werk was als de Navolging van 
Christus van Thomas à Kempis, 
meende hij toen. Maar later zag hij 
dat Scheffer geen kleurgevoel had 
en betreurde hij het dat de man ‘zo 
weinig schilder’ was. Tijdgenoten 
hadden Scheffers palet toen al  
bespot als een mix van ‘groene 
zeep en pruimtabak’, en de dichter 
Baudelaire schreef vals dat Scheffer 
zijn poëtische onderwerpen waar-
schijnlijk had gekozen om te ver- 

hullen dat hij nu eenmaal niet kon  
schilderen. 

Maar Fodor was gelukkig met zijn 
Christus consolator – en wellicht 
ook trots omdat hij, een selfmade 
man die zijn geld in de kolenhandel 
had verdiend, voor een recordprijs 
een schilderij had kunnen kopen dat 
had toebehoord aan iemand van  
de hoogste adel. Hij liet zijn kunst en 
een belangrijk deel van zijn vermogen 
in 1860 na aan de stad Amsterdam, 
waar zijn museum meer dan dertig 
jaar lang het enige museum voor  
eigentijdse kunst in Nederland zou 
blijven. Maar zijn hedendaagse kunst 
bleek al snel van gisteren en zijn 
Scheffer verdween naar het depot. 
Uiteindelijk ging zelfs het hele  
museum dicht.  
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Christus consolator
Ary Scheffer 
1837. Olieverf op doek, 184 x 248 cm
AMSTERDAM MUSEUM

Legaat Carel Joseph Fodor, 1860

De Emmaüsgangers
Han van Meegeren
1937. Olieverf op doek, 118 x 130,5 cm
MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN, 

ROTTERDAM

Aangekocht in 1937 met steun van  
de Vereniging Rembrandt.



Kunst en geloof
Het is één ding dat de eigentijdse 
kunst die Fodor kocht, tegenwoordig 
suf en saai wordt gevonden. Maar  
er is denk nog een ander, meer  
specifiek probleem dat kleeft aan  
de christelijke kunst van toen, omdat 
de oude band tussen kunst en ge-
loof het in de loop van de 19de eeuw 
heeft begeven. Wie naar 19de- of 
20ste-eeuwse kunst met een christe-
lijke voorstelling zoekt, zal niet snel 
iets vinden dat beklijft. En misschien 
is er ook iets mis met wat zich wél  
in ons geheugen heeft gegrift, zoals 
de Emmäusgangers van Han van 
Meegeren. Toen die zogenaamde 
Vermeer net was ontdekt, wist hij 
zelfs even te ontroeren. Maar mis-
schien moeten wij de kunstbeleving 
van de dominees en dichters die er 
destijds over schreven, wel net zo 
wantrouwen als het schilderij dat 
hen kennelijk zo getroffen had. Hun 
teksten lijken nu even onoprecht.

Een van de zeldzame andere 
christelijke voorstellingen uit de 
20ste eeuw die miljoenen mensen 
kennen, is de Christus van Sint-Jan 
van het Kruis van Salvador Dalí. En 
dat is ook een bijzonder en verras-
send beeld, omdat de schilder ons 
de gekruisigde in de ruimte toont. 
Het is, bij wijze van spreken, wat de 
Vader had kunnen zien als hij naar 
de kruisdood van zijn Zoon had ge-
keken. En was Dalí geen Dalí, dan 
zou die overweging, die afkomstig is 
van een 16de-eeuwse Spaanse mys-
ticus, mij denk ik raken. Maar Dali’s 
gelikte manier van schilderen en het 
gebruik van een bekende stuntman 
uit Hollywood als model voor de ge-
kruisigde hinderen mij daarbij. Dalí’s 
visioen bevat net iets te veel sport-
school om geloofwaardig te zijn en 
ik kan mij ook niet voorstellen dat 
God de Vader televisie keek. 

Cultuurhistorisch valt er aan 
Scheffer en Dalí en hun beider repu-
taties veel te beleven. Maar vanuit 
de kunst gezien is er voor mijn gevoel 

iets grondig met hen mis. Ze zijn mij 
te handig en ik vertrouw ze niet. 
Misschien treft een kunstwerk mij 
ook alleen als ik denk dat ook zijn 
maker zich nog liet verrassen bij het 
werk – omdat hem iets overkwam 
dat hij niet had voorzien, maar wat 
ontstond omdat hij iets zag dat hij 
wist te gebruiken. Omdat hij iets  

beleefde en ervaren heeft, wat hij 
vervolgens met ons kon delen. Of 
wordt dit nu te persoonlijk en heeft 
niemand daar wat aan? Uw reacties 
zouden mij interesseren. 

Peter Hecht is oud-bestuurslid van de 

Vereniging Rembrandt en emeritus 

hoogleraar aan de Universiteit Utrecht
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Christus van 
Sint-Jan van  
het Kruis
Salvador Dalí
1951. Olieverf op  
doek, 205 x 116 cm
KELVINGROVE ART 

GALLERY AND  
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Denkraam
WIM PIJBES

‘Nu hadden we bedacht Henk en jou als onze 
vaste columnisten als opdracht mee te geven: 
schrijf je column over je gedroomde tafel-
gasten.’ Wat een leuke vraag, dacht ik eerst. 
Maar bij het opstellen van namenlijstjes van 
idolen werd mij al snel duidelijk dat het ant-
woord nog niet zo eenvoudig was. Totdat tijdens 
een nazomerwandeling in Drenthe ineens 
alles op zijn plek viel. Want zodra mijn benen 
gaan bewegen, komen mijn gedachten op 
gang; solvitur ambulando, nietwaar?

Ik was in Drenthe voor de buitenexpositie Into 
Nature in het Bargerveen, in de buurt van Emmen. 
Ter gelegenheid van deze kunstmanifestatie  
bestond de mogelijkheid de wereldvermaarde 
Broken Circle/Spiral Hill van de Amerikaanse 
kunstenaar Robert Smithson te bezoeken. In een 
verlaten zandafgraving bevindt zich deze even 
beroemde als geheimzinnige schepping van de 
tijdens de inspectie van een ander land art-project 
omgekomen kunstenaar. Geknakt in de bloei van 
zijn prille carrière.

In deze godvergeten groeve dwaalden mijn  
gedachten af naar de kunstenaar en zijn beweeg-
redenen. Het grootste deel van het jaar ligt het 
terrein er verlaten bij, als een open wond in de 
aarde. De mens heeft er zijn profijt gehaald, zand 
en grind gedolven en al wat rest aan de natuur 

gelaten. In dit onheilspellend landschap beklim  
ik Spiral Hill en geniet van het uitzicht. Immers, 
wie echt van de natuur houdt, vindt overal 
schoonheid. Dat laatste schreef Vincent van 
Gogh – ook aan hem moest ik denken. Eveneens 
een kunstenaar wiens carrière voor zijn veertig-
ste levensjaar abrupt ten einde kwam. Evenals 
Smithson gestorven in het harnas. Beiden werk-
zaam geweest in deze Drentse uithoek, beiden 
wereldberoemd na hun dood. Kunstenaars uit 
verschillende eeuwen, maar met opvallende 
overeenkomsten.

Hen nood ik aan tafel voor een goed gesprek. 
En ik stel me voor dat het zal gaan over de rol van 
kunst in de wereld, want activisme is hun beiden 
niet vreemd. En ook al kan kunst de wereld niet 
zomaar verbeteren, kunst kan wel ons perspectief 
veranderen en waar ons perspectief verandert, 
kunnen andere gedachten ontstaan die alsnog 
de wereld verbeteren. Ik hoor het ze zeggen. 
Daarover zal het gesprek gaan, bevlogen, fanatiek 
zelfs. En waar Van Gogh zich in zijn tijd inzet  
voor de arme veenarbeiders en aardappeleters, 
ijvert Smithson voor ecologische bewustwording. 
Smithson geeft met zijn Broken Circle/Spiral Hill 
perfect uitdrukking aan zijn tijd – precies zoals 
het een kunstenaar betaamt; de Club van Rome 
was immers pas opgericht. Ook hier loopt hij  
parallel met Van Gogh, tijdens wiens leven de 
waarschuwende woorden van John Stuart Mill 
over een grotere, maar niet gelukkiger wereld-
bevolking destijds visionair waren.

Kunstenaars als zieners van de tijd, als duiders 
van de toekomst, misschien zonder zelf precies  
te weten wat er in die toekomst verscholen ligt. 
Noem hen utopisten, wereldverbeteraars, dromers 
voor mijn part. Ik daal Spiral Hill af. De Broken 
Circle rust zwijgzaam in het water. Al vijftig jaar. 
‘Wat mij betreft weet ik niets zeker, 
maar naar de sterren kijken 
zet me aan het dromen’, 
schreef – alweer – Van 
Gogh. Op weg naar  
de auto dank ik mijn  
gedroomde tafelgasten  
voor hun kunst.  

Broken Circle/Spiral Hill
Robert Smithson
1971. Aarde, water, zand, 50 x 50 m
EMMEN

De tafel van Wim



Elegant gezelschap in een Hollandse renaissancezaal uit 1628  
is een ambitieuze coproductie van de 17de-eeuwse schilders 
Dirck Hals en Dirck van Delen. De twee Dircken maakten 
samen in een kort tijdsbestek zes van dit soort schilderijen. 
Vijf ervan bevinden zich in buitenlandse musea of in  
particuliere collecties, het zesde is nu teruggekeerd naar 
Haarlem. De nieuwe aanwinst onderstreept de bijzondere  
plek die de stad innam als broedplaats van vernieuwing in  
de 17de-eeuwse Hollandse schilderkunst.
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Feest in Haarlem



In de jaren twintig van de 17de eeuw ontstond een 
nieuw genre in Haarlem dat al snel zeer populair werd: 
het vrolijke gezelschap in een interieur. De oorsprong 
van dit genre wortelt in 16de-eeuwse Vlaamse 
Bijbelvoorstellingen met scènes van de Verloren Zoon 
in een bordeel. Hieruit ontstonden aan het begin van 
de 17de eeuw in Haarlem voorstellingen van vrolijke 
gezelschappen met rijk uitgedoste, modieuze jonge-
lingen. Dirck Hals (1591-1656), de jongere broer van 
Frans Hals, was hier een van de belangrijkste vertolkers 
van en wist er een nichemarkt voor zichzelf mee te 
creëren. Veelal bevatten de voorstellingen subtiele 

waarschuwingen met betrekking tot overdaad of  
lichtzinnigheid, vaak met een knipoog gebracht. 

Dirck Hals was een van de eersten die het gezel-
schap naar binnen verplaatsten en vanaf 1625 begon 
hij steeds meer van dit soort interieurstukken te ver-
vaardigen. Ook gingen zijn gezelschappen in die tijd 
uit steeds meer figuren bestaan.1 Dat maakte het lastig 
om ze allemaal overtuigend in een interieur te plaat-
sen en toch het gevoel van een goede ruimtelijke wer-
king te behouden. Misschien ontstond hieruit wel het 
idee van een samenwerking; Dirck Hals blonk uit in 
het weergeven van de figuren, maar door samen te 
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NIEUWE AANWINST

Elegant gezelschap in een  
Hollandse renaissancezaal
Dirck Hals en Dirck van Delen
1628. Olieverf op paneel, 92,5 x 157 cm
Bijdrage: € 392.210, waarvan € 196.105  
uit het Nationaal Fonds Kunstbezit
FRANS HALS MUSEUM, HAARLEM

Aangekocht in 2021 met steun van de Vereniging 

Rembrandt (mede dankzij haar Nationaal Fonds 

Kunstbezit en het Prins Bernhard Cultuurfonds), 

het Mondriaan Fonds, het Nationaal Aankoop-

fonds van het minsterie van OCW, de Van Toorn 

Scholten Stichting, de VriendenLoterij, het Fonds 

Marjon Ornstein, de Vereniging van Vrienden 

van het Frans Hals Museum en een particulier 

fonds van het Frans Hals Museum.

Studie van een zittende pijproker 
en twee onderbenen
Dirck Hals
1622-27. Penseel in bruine olieverf, zwart kwijt, 
gehoogd met wit, 277 x 178 mm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM 



werken met een interieurspecialist, ontstonden ware 
huzarenstukken. 

SAMENWERKING 

Dirck van Delen (1605-1671) stond al vroeg bekend 
om zijn architectuur- en interieurstukken en had een 
voorliefde voor rijk versierde, al dan niet bestaande, 
interieurs. Hij trouwde in 1625 in Arnemuiden met de 
burgemeestersdochter en een jaar later werd hij zelf 
burgemeester van deze Zeeuwse stad. Hoe de samen-
werking tussen Hals en Van Delen tot stand kwam, is 
onbekend. Dirck van Delen is in de jaren 1620 alleen 
in Zeeland gedocumenteerd en Dirck Hals werkte voor 
zover bekend alleen in de jaren 1640 buiten Haarlem.

Dat ze elkaar gevonden hebben, is echter duidelijk: 
er zijn zes samenwerkingen tussen Dirck van Delen en 
Dirck Hals bekend, die bijna alle 1628 of 1629 geda-
teerd zijn. De samenwerkingen zijn steeds door slechts 
een van de twee kunstenaars gesigneerd, in het geval 
van Elegant gezelschap in een Hollandse renaissancezaal 
uit 1628 signeerde Dirck van Delen. Uit technisch  
onderzoek is gebleken dat Dirck van Delen begon aan 
de schilderijen; hij duidde het perspectief aan op de 
grondering, de eerste verflaag. Vervolgens liet hij in de 
witte onderlaag uitsparingen vrij voor de figuren van 
Dirck Hals.2 De vioolspeler rechts is gebaseerd op een 
figuurstudie in Amsterdam.3

Hals heeft vrijwel exact dezelfde groep figuren ook 
in een andere samenwerking geschilderd, die net iets 
kleiner is en ook 1628 is gedateerd. Het is aannemelijk 

dat dit werk iets later is geschilderd, aangezien de  
figuren en architectuur hierin beter geïntegreerd  
zijn en er minder aanpassingen in de figuren zijn  
aangebracht. Dit schilderij, Elegant gezelschap in een 
paleisachtige ruimte, is opvallend genoeg door Hals ge-
signeerd. De architectuur van Van Delen is wel anders 
in dit werk. Met uitzondering van één ongedateerd en 
ongesigneerd schilderij zijn de andere samenwerkingen 
uit 1628 en 1629 afwisselend door Van Delen en Hals 
gesigneerd.4 Twee hiervan hebben hetzelfde formaat 
als de eerstgenoemde samenwerkingen.

Het is bijna of de twee Dircken het erom deden: 
twee keer dezelfde figurengroep, tweemaal hetzelfde 
formaat en een evenwichtige verdeling van wie sig-
neerde. Dat laat echter onverlet dat er mogelijk meer 
samenwerkingen zijn geweest die niet zijn overgele-
verd of die niet meer als zodanig te boek staan en aan 
een van de twee worden toegeschreven.5

TERUG VAN WEGGEWEEST

Dirck Hals was al met drie vrolijke gezelschappen  
vertegenwoordigd in de collectie van het Frans Hals 
Museum. Een vroeg voorbeeld uit 1620-25 speelt zich 
af in de buitenlucht. Er is nog een andere buitenpartij, 
van rond 1630, en een musicerend gezelschap in een 
interieur uit 1633, dat een langdurig bruikleen van de 
RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) is. In deze 
twee latere schilderijen is te zien dat Dirck Hals in de 
jaren dertig een meer getemperd kleurpalet toepaste 
dan in de jaren twintig. 
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Elegant gezelschap in  
een paleisachtige ruimte
Dirck Hals en Dirck van Delen
1628. Olieverf op paneel,  
77 x 135,9 cm
PARTICULIERE COLLECTIE



Met de aankoop van Elegant gezelschap in een 
Hollandse Renaissancezaal heeft het Frans Hals 
Museum opnieuw een prachtig ensemble van vrolijke 
gezelschappen. Opnieuw, want het schilderij – het  
onbetwiste topstuk onder de werken van Dirck Hals – 
was eerder ook al lange tijd in het museum te zien. 
Van 1948 tot 2019 was het in langdurig bruikleen van 
de RCE. In 2019 vond restitutie plaats aan de erven 
van Jacob Lierens (1877-1949), een Joodse zakenman 
en kunstverzamelaar uit Amsterdam. Vlak voordat 
zijn bedrijf werd ‘geariseerd’ door de nazi’s en hij en 
zijn vrouw werden geïnterneerd in Westerbork, ver-
kocht hij het schilderij in 1941 op een veiling. Elegant 
gezelschap in een Hollandse renaissancezaal belandde al 
snel daarna in Linz voor het beoogde ‘Führermuseum’ 
en is in 1945 door de Monuments Men – over wie in 
2014 een film uitkwam onder regie van George 
Clooney – gevonden, waarna het aan de Nederlandse 
staat werd gegeven.

Het Frans Hals Museum is er zeer verguld mee  
dat het dit werk na deze beladen geschiedenis op  
een veiling kon verwerven met genereuze steun van 
verschillende partijen, waaronder de Vereniging 
Rembrandt en haar Nationaal Fonds Kunstbezit, dat 
alleen wordt aangesproken voor werken van uitzonder-
lijk belang voor de Collectie Nederland. Het schilderij 
maakt te midden van de collectiepresentatie Haarlemse 
helden. Andere meesters nu weer eens te meer duidelijk 
dat, hoewel Dirck Hals tegenwoordig niet meer zo  
beroemd is als zijn broer Frans, zijn reputatie al in  

zijn eigen tijd de stadsgrenzen oversteeg en dat  
kunstenaars van daarbuiten graag met hem wilden  
samenwerken. 

Marrigje Rikken

Hoofd Collecties Frans Hals Museum
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1. E. Kolfin, The Young  
Gentry at Play: Northern 
Netherlandish Scenes of 
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5. Heel veel zullen het er  
niet geweest zijn, er worden  
in oude boedelinventarissen  
of veilingcatalogi nauwelijks 
samenwerkingen tussen  
Dirck Hals en Dirck van Delen 
genoemd.

Elegant converserend  
gezelschap in een  
paleisachtige loggia
Dirck Hals en Dirck van Delen
1628. Olieverf op paneel,  
78 x 136 cm
GEMÄLDEGALERIE DER  

AKADEMIE DER BILDENDEN  

KÜNSTE, WENEN



 

andere Nederlandse musea – waarvan 
verschillende met steun van de Vereni-
ging Rembrandt zijn aangekocht – en 
buitenlandse bruiklenen. Warm aan-
bevolen voor iedereen die wie wil zien 
waaraan Cuyp zijn faam dankt, en 
welke impact zijn werk had op enkele 
van de grootste Engelse landschaps-
schilders uit de 18de en 19de eeuw. 

GW 

Met Aelbert Cuyp is iets bijzonders 
aan de hand. Hij is een van de  
bekendste Hollandse landschaps-
schilders uit de 17de eeuw, maar het 
is geen geheim dat zijn mooiste en  
belangrijkste werken in buitenlandse 
collecties hangen. Met de aankoop 
van Rivierlandschap met ruiters door 
het Rijksmuseum kreeg Nederland in 
1965 zijn eerste monumentale Cuyp. 
 
Het meer dan twee meter brede schilderij 
laat twee ruiters in een heuvelachtig 
landschap zien. De gouden gloed waarin 
de voorstelling baadt, is het handelsmerk 
van Aelbert Cuyp. Dit werk bevond zich 
al sinds de late 18de eeuw in Engeland. 
Daarmee was het geen uitzondering: er 
was in die tijd vooral onder Britse ver-
zamelaars zo’n enorme belangstelling 
voor Cuyps grote, zonovergoten rivier-
gezichten, dat het ene na het andere 
naar Engeland werd verscheept. Het 
gevolg van deze Cuyp mania was dat 

er in de eerste helft van de 20ste eeuw 
geen enkel Nederlands museum een 
Cuyp van dit niveau in zijn collectie had.

Arthur van Schendel, van 1959 tot 
1975 directeur van het Rijksmuseum, had 
dit schilderij al jaren in het vizier toen 
zich in 1965 eindelijk de gelegenheid 
voordeed het te verwerven. De vraag-
prijs was 2 miljoen gulden, waarmee 
het voor het Rijksmuseum de kostbaar-
ste aankoop sinds decennia was, maar 
met hulp van verschillende partijen lukte 
het. Nog altijd hangt Rivierlandschap 
met ruiters als een van de hoogtepunten 
uit de collectie 17de-eeuwse schilder-
kunst in de Eregalerij.

Tot 6 maart is het te zien in de  
tentoonstelling In het licht van Cuyp. 
Aelbert Cuyp & Gainsborough – 
Constable – Turner in het Dordrechts 
Museum, een waardig eerbetoon aan 
de beroemdste Dordtse schilder uit  
de 17de eeuw. Het hangt daar tussen 
werken uit de eigen collectie en uit  

Van ons allemaal sinds 1965
Aelbert Cuyp, Rivierlandschap met ruiters  

Rivierlandschap met ruiters 
Aelbert Cuyp
ca. 1653-57. Olieverf op doek,  
128 x 227,5 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Aangekocht in 1965 met steun van  
de Vereniging Rembrandt, de Staat  
der Nederlanden en de Stichting tot 
Bevordering van de Belangen van  
het Rijksmuseum.
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Fotografie begint langzaamaan 
de waardering te krijgen die  
zij als serieuze kunstvorm  
verdient. Hoog tijd dat kennis 
over dit vakgebied en over het 
verzamelen van fotografie in 
bredere kring wordt gedeeld, 
door zowel individuele  
verzamelaars als door museale 
instellingen.

Toen de particuliere verzamelaar 
Auguste Grégoire rond 1950 zijn privé -
v erzameling van circa zesduizend 
fotografische objecten wilde verko-
pen, was geen enkel Nederlands 
museum geïnteresseerd. Lange tijd 
vonden musea dat fotografie geen 
kunst was. Waarom is onbekend, 
maar het is een feit dat Nederland 
daarin conservatiever was dan  
andere landen. 

Aan het begin van de 20ste eeuw 
waren het fotoamateurs, georgani-
seerd in verenigingen, die zich inspan-
den voor de erkenning van fotografie 
als kunstvorm en die ook fotocollec-
ties aanlegden. 

Daarbij is het van belang te besef-
fen dat wat toen fotoamateurs 
waren, nu ‘autonoom werkende kun-
stenaars’ zouden worden genoemd. 
Het vak van de fotograaf die zijn 
werk professioneel als kunst beoe-
fende, bestond destijds simpelweg 
nog niet. Kunst- of autonome foto-
grafie werd gemaakt als vrijetijds-
beoefening, door mensen die zich 
dat konden permitteren. Ook werd 
het naast een reguliere baan ge-
daan, of, wanneer een liefhebber 
toch een professionele fotostudio 
had, naast een praktijk als repro-
ductie- of portretfotograaf. 
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MAARTJE VAN DEN HEUVEL

Verzamelgebied komt tot 
wasdom 

Fotograaf onbekend, 
Interieuropnamen 
van de internationale 
tentoonstelling van 
fotokunst, Stedelijk 
Museum Amsterdam, 
augustus 1908 
UNIVERSITAIRE  

BIBLIOTHEKEN LEIDEN
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Het waren amateurfotografen-
verenigingen die in 1908 voor het 
eerst een omvangrijke fotografie-
tentoonstelling organiseerden in  
een Nederlands kunstmuseum: het 
Stedelijk Museum in Amsterdam.  
Het museum begon toen echter nog 
op geen enkele manier met het ver-
zamelen van fotografie. Het waren 
eveneens fotoamateurs die in 1910 
en 1912 de eerste initiatieven onder-
namen om een fotocollectie te starten 
die voor latere generaties de ontwik-
keling van het medium inzichtelijk 
moest maken: de Amsterdamse  
Ama  teur Fotografen Vereniging 
(1910) en de Nederlandse Club  
voor Foto kunst (1912, gevestigd op  
verschillende plekken).

Institutioneel verzamelen
Pas toen de Amerikaanse fotohistorici 
Nancy en Beaumont Newhall – de 
laatste tevens directeur van het foto-
museum George Eastman House in 
Rochester (VS) – de fotoverzameling 
bij Grégoire thuis kwamen bekijken 
en belangstelling toonden, ontstond 
ook hier interesse voor deze collectie. 
Niet een museum, maar het toenma-
lige Prentenkabinet van de Universiteit 
Leiden kocht uiteindelijk in 1953 de 
verzameling van Grégoire aan en 
voegde deze toe aan de verzamelin-
gen prenten en tekeningen voor het 
kunsthistorisch onderwijs. Met deze 
aankoop was het institutioneel ver-
zamelen van fotografie in Nederland 
begonnen.

Enkele decennia lang heeft de 
Universiteit Leiden een unieke verza-

melpositie behouden, waardoor zij 
in de Nederlandse context nog altijd 
een rijke en veelzijdige fotocollectie 
heeft en ‘Leiden’ een grote aanzui-
gende werking had voor fotografie. 
Ook de eerdergenoemde verzame-
lingen die in 1910 en 1912 werden  
gestart en andere historische verza-
melingen kwamen in de collectie  
van de Universiteit Leiden terecht. 
Weliswaar ging in 1958 het Stedelijk 
Museum in Amsterdam structureel 
fotografie verzamelen, maar dit  
museum maakte een specifieke 
keuze voor geëngageerde documen-
taire fotografie van bijvoorbeeld  
Eva Besnyö, Carel Blazer en Cas 
Oorthuys. 

Pas in de jaren tachtig van de 
20ste eeuw drong fotografie als ver-
zamelgebied serieus door in musea. 
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Liggend naakt met 
zwarte kousen
George H. Breitner
ca. 1895. Ontwikkelgelatine-
zilverdruk, 31,5 x 39,5 cm
UNIVERSITAIRE BIBLIOTHEKEN 

LEIDEN

Aangekocht in 1984 met steun 
van de Vereniging Rembrandt.



Met de overname van de omvangrijke 
particuliere fotocollecties van jurist 
Bert Hartkamp en fotograaf (en  
verzamelaar en fotografietaxateur) 
Willem Diepraam door het Rijks-
museum (voor het 19de-eeuwse ge-
deelte van de verzamelingen) en het 
Stedelijk Museum (het 20ste-eeuwse 
gedeelte), beide in Amsterdam, zette 
het verzamelen van fotografie door 
musea ineens een grote stap vooruit. 
Die musea stelden toen ook voor het 
eerst conservatoren fotografie aan.

Steun Vereniging Rembrandt
Het jaar 1984 markeert op een bijzon-
dere manier erkenning van fotografie 
als kunstvorm: in dat jaar ondersteun- 
 de de Vereniging Rembrandt voor het 
eerst een aankoop op dit gebied: de 
collectie foto’s van George Hendrik 
Breitner, aangekocht door de 
Universiteit Leiden. Waar foto’s voor 
Breitner zelf studiemateriaal waren, 
zijn de beelden in deze verzameling 
voor ons getuigenissen van een fas-
cinerende artistieke zoektocht door 
Breitner, naar allerlei nieuwe optische 
en lichteffecten die hij met de camera 
ontdekte en die hij gebruikte voor  
zijn schilderkunst. Zijn foto’s worden 
vandaag de dag zelfs als kunst ver-
handeld en verzameld.

Ondertussen werden er wel monu-
mentale fotografische kunstwerken, 
algauw ‘fotowerken’ genoemd, aan-
gekocht door musea, bijvoorbeeld 
van Jan Dibbets en Ger van Elk en  
– recenter – Andreas Gursky. Museum 
Boijmans Van Beuningen en andere 
kunstmusea kopen inmiddels ook  
regelmatig fotografie aan. Zij stellen 
zich op het standpunt geen apart 
beleid voor fotografie te ontwikkelen 
(en bijvoorbeeld geen aparte foto-
grafieconservator aan te trekken), 
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Mayday V
Andreas Gursky
2006. Chromogene kleurendruk achter plexiglas, 
324 x 217,8 cm
STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM

Aangekocht in 2009 met steun van de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij haar Titus Fonds), 
het Mondriaan Fonds, het VSBFonds en het SNS 
Reaal Fonds.



maar fotografie te beschouwen als 
een van de media die kunstenaars 
bij hun werk ter beschikking staan.

Met de komst van de vier gespeci-
aliseerde fotomusea rond het jaar 
2000 maakte Nederland in één keer 
een inhaalslag: Huis Marseille en 
FOAM in Amsterdam, het Nederlands 
Fotomuseum in Rotterdam en 
Fotomuseum Den Haag (gerelateerd 
aan Kunstmuseum Den Haag). Het 
laatste museum ging direct een sa-
menwerking aan met de Universiteit 
Leiden, om respectievelijk de oude 
en omvangrijke collectie en de mo-
numentale museumzalen te delen; 
zo kan het publiek via de fotohistori-
sche collectie toch kennisnemen van 
de geschiedenis van het medium.

Kennisontwikkeling
Is de erkenning van fotografie als 
belangwekkend eigentijds kunst-
medium nu volbracht? Deels. Bij de 
verschillende musea moet zich nog 
altijd uitkristalliseren welke speer-

punten er bij het verzamelen worden 
gehanteerd. Belangrijke inspiratie-
bronnen voor de Nederlandse foto-
grafie, zoals Sovjet- en Bauhaus-
fotografie, zijn in Nederlandse 
collecties onderbelicht. Bij het collec-
tioneren hoort ook geschiedschrijving 
en kennisontwikkeling. De 
Universiteit Leiden is weliswaar een 
kenniscentrum voor fotografie, met 
de enige gespecialiseerde master 
(Film and Photographic Studies), de 
jaarlijkse vakcursussen voor het her-
kennen van fotografische technieken 
en de gespecialiseerde collectie, een 
bibliotheek en een documentatiecen-
trum, maar toch is kennis over foto-
grafie en ‘visual literacy’ (begrip van 
beeldmiddelen waarvan de fotogra-
fie als communicatiemiddel gebruik-
maakt) zeker nog geen gemeengoed. 
De geschiedenis van de fotografie  
is maar moeilijk te bestuderen; ook 
omdat die zich door de late erken-
ning van fotografie als kunst niet in 
musea bevindt, maar in archieven, 

zoals gemeentelijke of regionale  
archieven. In de kunstvakken op het 
reguliere basis- en voortgezet onder-
wijs, maar ook in het onderwijs aan 
kunstacademies en in het kunstge-
schiedenisonderwijs komt fotografie 
maar beperkt aan bod. 

Onder verzamelaars wordt vaak 
de behoefte geuit aan kennis over 
de geschiedenis en de technieken 
van de fotografie. Velen zijn niet ge-
wend aan fenomenen als ‘vintage 
prints’, andere versies van een foto 
versus reproductie, en de houdbaar-
heid van afdrukken in de verschillende 
fotografische technieken. Bij de 
Vereniging Rembrandt zijn plannen 
in de maak om op deze behoefte 
aan kennisontwikkeling in te spelen, 
waarover later meer. 

Maartje van den Heuvel is conservator 

fotografie aan de Universitaire 

Bibliotheken Leiden
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Cold Storage
Jeff Wall
2007. Ontwikkelgelatinezilverdruk, 324 x 217,8 cm
KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM, OTTERLO

Aangekocht in 2008 met steun van de Vereniging  
Rembrandt (mede dankzij haar Titus Fonds) en de  
VriendenLoterij.

Gezicht vanaf de Pont Transbordeur, Marseille
László Moholy-Nagy
1929. Ontwikkelgelatinezilverdruk, 39,1 x 27,8 cm
RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

Aangekocht in 2010 met steun van de Vereniging  
Rembrandt, het Prins Bernhard Cultuurfonds en  
Baker McKenzie.



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 laten kennismaken 
met voorwerpen uit andere culturen, 
maar ons ook verrassen met Neder landse 
kunststromingen als De Ploeg.

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

Geef uw 
kunstliefde 
door

Zittend naakt (Jantje Bolt)
Jan Wiegers
1925. Bijenwas en olieverf op 
doek, 71 x 54,5 cm
GRONINGER MUSEUM

Aangekocht in 2014 met steun 
van de Vereniging Rembrandt 
(mede dankzij haar Van 
Lith-Dumont Fonds en haar 
Themafonds Moderne kunst).

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 context 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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Voor 
Nederland  
behouden 

Op 14 september 2021 blijft het licht 
op de kantoren van het Rijksmuseum 
tot laat aan. Terwijl de rest van de  
medewerkers langzaam naar huis 
gaat, zitten de hoofddirecteur en vier 
medewerkers aan beeldschermen  
en een telefoon gekluisterd. Aan de 
lijn: New York, veilinghuis Sotheby’s. 
Onder de hamer: de verzameling 
Oppenheimer, een van de belang- 
rijkste collecties Meissen-porselein 
ter wereld, die bijna zeventig jaar in 
Nederlandse musea werd bewaard en 
onlangs aan de erven van het echtpaar 
Oppenheimer is gerestitueerd.  
De veiling is de laatste kans om een  
zo groot mogelijk deel van deze uit-
zonderlijke collectie bijeen te houden 
en het verhaal van dit verzamelaars-
echtpaar te kunnen blijven vertellen. 
Na vier uur nagelbijten, lijstjes bijhou-
den, rekenwerk en snel keuzes maken, 
staat de teller op 61 objecten en legt 
hoofddirecteur Taco Dibbits met een 
diepe zucht de hoorn op de haak.  
Een resultaat om zeer dankbaar  
voor te zijn. 

Bierpul met decor van imitatie 
Japans lakwerk
Meissener Porzellan Manufaktur
1727. Porselein, H 20 cm
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Meissen-porselein heeft een bijzondere plek in de  
collectie van het Rijksmuseum. Deze porseleincollectie, 
een van de belangrijkste ter wereld, geeft een overzicht 
van de hele bloeiperiode van de eerste porseleinfabriek 
van Europa. De vroegste periode is in de verzameling 
Oppenheimer heel goed vertegenwoordigd (zie voor 
meer informatie over het verzamelaarsechtpaar 
Oppenheimer en de lotgevallen van hun collectie de 
kadertekst op p. 27). 

GEHEIM PROCEDÉ

In 1708 werd in de Albrechtsburg in Meissen, niet ver 
van Dresden aan de Elbe gelegen, voor het eerst echt 
porselein gemaakt. Tot die tijd was het arcanum, het 
procedé voor de vervaardiging van dit harde materiaal 
van een witbakkende klei, alleen in Azië bekend. Het 
Aziatische porselein was dan ook een grote inspiratie-
bron voor het vroege Meissen. Een van de topstukken 
uit deze periode is een steengoed bierpul die is gedeco-
reerd met zwarte lak en Chinese voorstellingen. Door 
de lak lijkt de pul sterk op porselein met lakwerk dat  
in Japan gemaakt werd, maar de versiering werd in 
Dresden aangebracht door een kunstenaar in de om-
geving van de Saksische hofverlakker Martin Schnell. 
De verlakte schilderingen zijn zeer kwetsbaar, maar 
dit object is in uitzonderlijk goede conditie.

De grote opdrachtgever achter de productie van 
Meissen was de Saksische keurvorst August de Sterke, 
die dol was op porselein. Hij liet aan de oever van  
de Elbe een ontvangstpaleis inrichten dat van top tot  
teen met porselein moest worden gedecoreerd, het 
Japanisches Palais. De geschiedenis van de fabriek, 
waarin technische innovatie en tomeloze ambitie  
elkaar opstuwden, leest als een spannend boek. Na de 
eerste successen met het maken van porselein vorm-
den het opschalen van de productie en het aanbren-

gen van gekleurde decoraties een enorme uitdaging. 
Aanvankelijk werd het porselein niet in Meissen zelf 
gedecoreerd, maar in het ruim 400 kilometer ver-
derop gelegen centrum van edelsmeedkunst Augsburg. 
Omdat de werkplaatsen waar de schilderingen werden 
aangebracht veel kleiner waren, wordt dit type decora-
tie ook wel Hausmalerei (thuisschilderkunst) genoemd. 
Uit de verzameling Oppenheimer zijn maar liefst vijf 
belangrijke objecten met Hausmaler-decoraties verwor-
ven. Wat daarbij vooral opvalt, is de enorme aandacht 
voor details in de vergulding. Met een agaatpen zijn 
omtrekken en arceringen in het goud aangebracht die 
de voorstellingen verlevendigen. 

CHINOISERIEDECORATIES

Pas in 1720, met de komst van de porseleinschilder  
en technisch innovator Johan Gregorius Höroldt naar 
Meissen, konden schilderingen in een steeds uitge-
breider palet aan emailkleuren worden aangebracht. 
Höroldt ontwikkelde ook de typische decoraties met 
kleine Chinese figuren in vergulde cartouches, die het 
Meissen-porselein tot ver in de jaren dertig van de 18de 
eeuw zouden domineren. Deze chinoiseriedecoraties 
vormden de kern van de verzameling Oppenheimer en 
zijn dan ook ruim vertegenwoordigd, bijvoorbeeld in 
de chocoladeset op voet. De vorm, die is gebaseerd op 
verguld zilveren exemplaren, is in porselein zeer zeld-
zaam. Adellijke dames dronken vaak een kop choco-
lademelk als ontbijt. De kop en de houder werden in  
elkaar gezet tijdens het drinken, om de handen te be-
schermen tegen de hitte van de drank. De binnenzijde 
van de schotel op voet, de rand van de kop en de voet 
en het vlak van de onderschotel zijn gedecoreerd met 
de typische voorstellingen van Chinese figuren in  
landschappen, omgeven door vergulde cartouches en 
bandwerk.

Enkele onderdelen 
van het koffie- en 
theeservies met het 
Morosini-wapen
Meissener Porzellan 
Manufaktur
1731. Porselein, div. afm.



NIEUWE AANWINST

Tien objecten en ensembles  
uit de collectie Oppenheimer
Meissener Porzellan Manufaktur
1710-40. Porselein, diverse 
afmetingen
Bijdrage: € 2.461.375, waarvan 
€ 22.500 uit het Themafonds 
Toegepaste kunst en Design 
en € 6.000 uit het Themafonds 
Keramiek
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Aangekocht in 2021 met steun van de 

Vereniging Rembrandt (mede dankzij 

haar Themafonds Toegepaste kunst 

en Design, haar Themafonds Keramiek 

en het Prins Bernhard Cultuurfonds), 

het Mondriaan Fonds, het Nationaal 

Aankoopfonds van het ministerie van 

OCW, de VriendenLoterij en een  

particuliere begunstiger via het 

Rijksmuseum Fonds.

Klokkast met 
Arachne en Athene
Meissener Porzellan  
Manufaktur
1727. Porselein, H 44,1 cm
 



In de loop van de jaren dertig werden gekleurde  
vlakken of fonds, geïnspireerd op Chinees porselein, 
toegevoegd aan het decoratiearsenaal. Ook deze ont-
wikkeling is op het allerhoogste niveau te volgen in de 
collectie Oppenheimer. Een kleine lichtblauwe vaas 
met opgelegde wijnranken is een zeer zeldzaam voor-
beeld van een object waarbij de kleur niet op het gla-
zuur is aangebracht, maar ín de klei. De vaas geeft een 
onovertroffen inzicht in Höroldts vroege experimenten 
met gekleurd porselein. De wijnranken grijpen terug 
op de techniek van geappliqueerde decoraties, zoals 
die in de eerste jaren van de fabriek werd toegepast, 
maar creëren een heel eigen effect door het contrast 
met de lichtblauwe ondergrond van de vaas. 

KLOKKAST UIT 1727

Verschillende voorwerpen hebben bovendien een  
herkomst die nauw verwant is met August de Sterke 
en het Japanisches Palais, zoals de ongelofelijke klok-
kast uit 1727, een waar meubel van porselein. Er zijn 
slechts vier exemplaren van bekend. Eén ervan werd 
gemaakt als verjaardagscadeau voor August de Sterke 
en later door hem cadeau gedaan aan keizerin Elisabeth 
van Rusland. Het verworven exemplaar is in hetzelfde 
jaar gemaakt, maar met een belangrijke verbetering. 
Inmiddels was de beeldhouwer Johann Gottlieb Kirchner 
als modelleur in de fabriek aangesteld en hij ontwierp 
de figuurgroep van Arachne en Athene bovenop. De 
groep vertoont een sculpturaliteit en expressie die tot 
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Veelbewogen herkomst

De verzameling is in de eerste decennia van  
de 20ste eeuw in Berlijn bijeengebracht door 
het Joodse echtpaar Franz en Margarete 
Oppenheimer. Na de machtsovername door 
Hitler vluchtten ze naar Wenen en uiteindelijk 
naar de Verenigde Staten. Gedwongen door  
de betaling van de Reichsfluchtsteuer, een  
belasting geheven op het vermogen van Joden 
die het naziregime probeerden te ontvluchten, 
verkochten zij het grootste deel van hun col-
lectie tussen 1936 en 1939 en bloc aan de in 
Amsterdam woonachtige bankier en verzame-
laar Fritz Mannheimer. Na diens faillissement  
in 1939 verkocht de curator de verzameling 
onder druk aan de naziroofinstelling 
Dienststelle Mühlmann voor het op te richten 
Führermuseum van Hitler.

De collectie overleefde de oorlog eerst in  
een klooster in Bohemen, later in een zoutmijn 
in Bad Altaussee. Daar werd het porselein na de 
bevrijding aangetroffen door de Allied Monu-
ments Officers (de zogenaamde Monu ments 
Men), waarna het werd overgebracht naar het 
Central Collecting Point in München. Van daar-
uit keerde de verzameling terug naar Nederland. 
Vanwege het faillissement van Mannheimer 
vlak vóór de oorlog viel de collectie nog steeds 
onder de schulden van de bank en verviel 
daarom aan de Nederlandse staat.

De curator trof een schikking met de weduwe 
van Mannheimer en de staat besloot een deel 
van de collectie te laten veilen. Het overige deel 
werd geplaatst in Nederlandse musea, waarbij 
de meeste objecten naar het Rijksmuseum  
gingen en kleinere ensembles naar het 
Kunstmuseum Den Haag en Museum Boijmans 
Van Beuningen in Rotterdam. Daar heeft het 
Meissen-porselein bijna zeventig jaar deel  
uitgemaakt van de vaste collecties. Tot de  
restitutiecommissie in 2019 adviseerde de  
collectie Oppenheimer te restitueren aan de 
erven, omdat er sprake is geweest van onvrij-
willig bezitsverlies. De erven hebben vervolgens 
besloten de collectie te veilen. 

Koffie- en thee-
servies met het  
Morosini-wapen  
in foedraal
Meissener Porzellan 
Manufaktur
1731. Porselein,  
diverse afmetingen
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Chocoladeset
Meissener Porzellan Manufaktur
1730-35. Porselein, div. afm.

dan toe niet bereikt was in Meissen. De groep is nog 
één keer gebruikt, op een bokaal met deksel die zich 
ook in de collectie van het Rijksmuseum bevindt.

DE VEILING

Terug naar de vergaderzaal in Amsterdam op de dag 
van de veiling. Al bij de eerste lots staren we verstijfd 
naar onze schermen. De combinatie van de kwaliteit 
van de stukken en het indrukwekkende herkomstver-
haal heeft de prijzen duidelijk opgedreven. Al vroeg  
in de veiling moeten we een aantal topstukken laten 
lopen, op andere kunnen we niet overbieden, want er 
komen nog belangrijke objecten aan. Zodra een lot 
rond de door ons geschatte prijs blijft hangen, stapt 
Taco in. Door krachtig te bieden lukt het soms de  
concurrentie af te schrikken. De veilingmeester raakt 
haast een beetje geïrriteerd als ze weer een lot afslaat 
naar ‘Rebecca’s bidder on the telephone’. Ondertussen 
zuchten van opluchting in Amsterdam, waar Taco aan 
de andere kant van de lijn Rebecca instrueert. 

Een van de belangrijkste voorwerpen, het koffie- en 
theeservies in foedraal met het wapen van de familie 
Morosini, moet nog komen. Dit servies, gemaakt voor 
een Italiaanse dogefamilie, is zowel kunsthistorisch  
als historisch van uitzonderlijk belang. Het laat de 
enorme populariteit van Meissen-porselein in Europa 
zien en de wijze waarop porselein werd gebruikt als  
diplomatiek smeermiddel. Tegelijk is het een van de 
objecten die – vanwege het familiewapen – met zeker-
heid zijn aan te wijzen op de lijsten met objecten die 
het echtpaar Oppenheimer achterliet aan de Oosten-

rijkse grens. Het is daarmee ook een belangrijke  
getuige van de oorlogsgeschiedenis van de collectie. 
Het servies zit pas heel laat in de veiling, nummer 94. 
Porselein met familiewapens doet het momenteel erg 
goed. Met ingehouden adem kijken we naar de veiling-
meester. Een bieding via internet, dan weer in de zaal, 
terug naar ons aan de telefoon. Bij 1,1 miljoen stokt 
het bieden. ‘Last chance’, zegt de veilingmeester. ‘Schiet 
nou op!’ roepen wij. En ja, de hamer komt neer. Het 
servies keert terug naar Amsterdam. In gedachten zie 
ik hoe een vitrine zich langzaam vult met elk aange-
kocht object. 

Met vereende krachten is het gelukt een significant 
deel van de verzameling Oppenheimer bijeen te hou-
den en voor Nederland te bewaren. De Vereniging 
Rembrandt verbindt haar naam aan een selectie van 
tien van de belangrijkste objecten en ensembles uit 
deze groep, waaronder de hier afgebeelde stukken.  
De 61 verworven voorwerpen zullen nu voor altijd bij  
elkaar blijven als schoolvoorbeelden van de schoon-
heid van Meissen-porselein, als integraal onderdeel 
van de collectiegeschiedenis van de kunstnijverheid in 
het Rijksmuseum en in de Collectie Nederland, maar 
ook als monument voor het echtpaar Oppenheimer. 

Femke Diercks

Hoofd toegepaste kunst Rijksmuseum

Mijn dank gaat uit naar het herkomstteam van het 

Rijksmuseum voor het kritisch meelezen: Mara Lagerweij, 

Hester Kuiper, Lea Gruter en Merel van Erp.  
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Naar aanleiding van de aankoop van Elegant 
 gezelschap in een Hollandse renaissancezaal en 
Guess Who’s Coming to Dinner Too? – werken 
waarin tafels een centrale rol spelen – vroegen 
we onze beide columnisten te schrijven over 
 gasten aan tafel of hun gedroomde tafelgasten. 
Deze uitnodiging brengt bij Henk van Os de 
 beroemdste tafel in de kunstgeschiedenis in 
 gedachten.

Er zijn voorstellingen die zich al heel vroeg in de geest 
vastzetten. Soms is zo’n voorstelling een kunstwerk. 
Voor mij was dat Het Laatste Avondmaal van Leonardo 
da Vinci. In mijn vaders studeerkamer hing daar een 
oude reproductie van. Desgevraagd vertelde mijn 
vader dat het een afbeelding van Jezus met zijn 
 discipelen was. Die maakten zich zo druk, omdat 
Jezus hun net had verteld dat een van hen hem zal 
verraden aan de Joodse autoriteiten. Zichzelf 

propageren als zoon van God, dat kon echt niet, 
vonden zij. 

Leonardo maakte van de geschrokken discipelen 
met Jezus in het midden een toonbeeld van ver-
schillende emoties. Mijn vader wilde dat ik al die 
 volgelingen van Jezus bij naam kende. Maar ik kon 
alleen de naam van de verrader onthouden. In de 
man met de geldbuidel links van Jezus is Judas, de 
verrader, makkelijk te herkennen. Uit voortekeningen 
van Leonardo blijkt dat Judas oorspronkelijk tegen-
over Jezus aan de andere kant, aan ‘onze kant’ van 
de tafel, op een krukje zat. Dat was toen gangbaar 
in monumentale voorstellingen van het Laatste 
Avondmaal. Maar hier krijgt de piramideachtige vorm 
van Jezus alle ruimte. De architectuur en het witte 
tafelkleed vormen een helder decor, waartegen de 
drukte van de discipelen en de stilte van Jezus mooi 
uitkomen.

Vroeger ging ik vaak met een groepje belangstel-
lenden naar dit Laatste Avondmaal in het refectorium 
(eetzaal) van het klooster van de Santa Maria delle 
Grazie in Milaan. Sommigen waren teleurgesteld 
omdat het fresco vaag en brokkelig was. Dan liet  
ik hun een foto zien van het refectorium kort na  
16 augustus 1943, de dag waarop het klooster  
gebombardeerd werd. Verbijstering alom over  
hoe  restauratoren in zo’n puinhoop dit Laatste  
Avondmaal hebben kunnen herstellen, deze  
tafel met brood en wijn erop. 

Zoveel opwinding daarachter met stilte in  
het midden.

Het Laatste Avondmaal
Raphael Morghen naar 
Leonardo da Vinci
1800. Ets en gravure, 
52,2 x 93,9 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM 

Het klooster van de 
Santa Maria delle  
Grazie in Milaan kort  
na het bombardement. 
Het tentdoek op de 
achtergrond bedekt  
Het Laatste Avondmaal.

Ogenblik 
PROF. DR. H.W. VAN OS

De tafel van Henk



Wie het boekje met zijn 120 houtsneden door- 
bladert, krijgt de ene na de andere fantasiefiguur  
te zien: combinaties van mensen met dieren, insec-
ten, planten of objecten. De ene keer gaat het om 
een man met een vissenkop, dan weer om iemand 
met vogelpoten of met een lijf in de vorm van een 
ketel of een kruik. Hoe ze ook zijn samengesteld,  
ze zijn altijd afzichtelijk, dikbuikig of gebocheld, 
met misvormde neuzen of andere vergroeiingen.  
Er zijn er die muziekinstrumenten bespelen of in  
de weer zijn met wapens, vaak op een onhandige 
manier, maar er wordt vooral ook gegeten en ge-
dronken, uiteraard zonder enige vorm van etiquette. 
Hilarisch is bijvoorbeeld de man die zijn soep ople-
pelt uit de dampende ketel waarmee hij vergroeid 
lijkt te zijn.
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Monsters en
gedrochten

Een parade van vreemde wezens en  
bizarre gedrochten vormt de inhoud van 
Les Songes drolatiques de Pantagruel, een 
Frans prentenboekje uit 1565. De hybride 
figuren doen onmiddellijk denken aan 
de monstertjes van Jheronimus Bosch en 
Pieter Bruegel en hebben daar inderdaad 
meer mee te maken dan met het werk 
van François Rabelais, naar wiens roman 
Gargantua et Pantagruel de titel verwijst. 
Het boekje is uitstekend op zijn plaats in 
de collectie van Museum Boijmans Van 
Beuningen, waarin de fantastische kunst 
een belangrijk aandachtspunt is.



De uitgever van het prentenboek, Richard Breton, 
koppelt dit leger van bespottelijke vechtjassen,  
gulzigaards en zonderlingen aan de schrijver François 
Rabelais. Diens naam was een garantie voor succes, 
want zijn romancyclus Gargantua et Pantagruel genoot 
destijds een ongekende populariteit. Er zijn ook zeker 
raakvlakken, maar dat de figuren van de Songes drola-
tiques bedacht zijn door Rabelais zelf, zoals Breton  
beweert, is ongeloofwaardig. Tegenwoordig worden  
ze toegeschreven aan François Desprez, een Parijse 
ontwerper en prentuitgever.

Niet de Franse literatuur, maar de Nederlandse 
kunst is de belangrijkste inspiratiebron geweest, in de 
eerste plaats het werk van Pieter Bruegel de Oude. Zo 
heeft Bruegels prentenreeks De zeven hoofdzonden uit 
1558 model gestaan voor tal van motieven. Een voor-
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Les Songes drolatiques de Pantagruel
François Desprez (toegeschreven aan)
1565. Boekje met 120 houtsneden, 15,5 x 10,1 cm
Bijdrage: € 49.500, waarvan € 10.000 uit het 
Themafonds Middeleeuwen en Renaissance
MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN, ROTTERDAM

Aangekocht in 2020 met steun van de Vereniging 

Rembrandt (mede dankzij haar Themafonds 

Middeleeuwen en Renaissance) en de Stichting  

Lucas van Leyden.



beeld is de man met kikkerpoten en een degen voor 
zijn kruis die een gekke bek trekt. Hij is vrij precies 
gekopieerd naar het monstertje linksonder op De trots, 
zij het in spiegelbeeld en met een ander hoofddeksel. 
Op zijn beurt borduurt Bruegel met zijn duivels en  
gedrochten bewust voort op het werk van Jheronimus 
Bosch. Niet voor niets werd hij al tijdens zijn leven  
‘de tweede Bosch’ genoemd, een erenaam.

TRADITIE VAN GROTESKEN

De figuren in dit prentenboekje passen in een lange 
traditie van grotesken en drôlerieën. Al in versierde 
manuscripten uit de middeleeuwen treffen we soort-
genoten aan. Maar dat zijn letterlijk nog randfiguren,  
afgebeeld in de marge. In de Songes drolatiques zijn de 
monsters en gedrochten individueel geportretteerd op 

de hele bladzijde. Ze zijn de hoofdpersonen geworden, 
en dat was iets nieuws in de geschiedenis van de kunst. 
Het was een radicale stap om de volle aandacht te ves-
tigen op de afzonderlijke figuren, buiten de religieuze 
of allegorische context die zij in het werk van Bosch en 
Bruegel hadden.

Het voorwoord van de Songes drolatiques wekt de  
indruk dat de uitgever dit ook besefte. Breton noemt 
de prenten ‘de vreemdste figuren die je op aarde kunt 
vinden’, maar weerhoudt zich er bewust van om ze 
verder te beschrijven, te identificeren of te verklaren. 
Wie wil, zo schrijft hij, mag zelf zoeken naar ‘de mys-
tieke of allegorische betekenis’ of naar ‘de intentie van 
de maker’. De uitgever denkt dat de meeste mensen 
ook zonder verklaring tevreden zullen zijn met zijn 
prentenboek. Dromers vinden er wat in om over te 
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De trots 
(uit de reeks De zeven 
hoofdzonden) detail
Pieter van der Heyden naar 
Pieter Bruegel de Oude
1558. Gravure, 21,2 x 29,5 cm 
MUSEUM BOIJMANS VAN  

BEUNINGEN, ROTTERDAM

  



mijmeren, melancholici wat om van op te fleuren  
en wie al gelukkig is kan erom lachen. Het werk zal 
bovendien een prima tijdverdrijf zijn voor de jeugd  
en een inspiratiebron voor kunstenaars die naar voor-
beelden zoeken.

SURREALISME

Dat in elk geval deze laatste verwachting van Breton  
is uitgekomen, blijkt uit de verschillende kopieën en 
navolgingen die in de loop der tijd van de figuren wer-
den gemaakt. Nog in 1973, ruim vierhonderd jaar na 
hun ontstaan, fungeerden de houtsneden als bron van 
artistieke inspiratie. Salvador Dalí nam ze toen als  
uitgangspunt voor een reeks van 25 grote litho’s. Deze 
schakelfunctie, als verbinding tussen het werk van 
Bosch en Bruegel en dat van de surrealisten, was voor 

Museum Boijmans Van Beuningen een belangrijke 
reden om de Songes drolatiques te willen verwerven. 
Als een van de weinige musea in de wereld bezit het 
zowel schilderijen, tekeningen en prenten van Bosch 
en Bruegel als een omvangrijke verzameling surrea-
lisme, waaronder topstukken van Dalí, Magritte, Ernst, 
Tanguy en Carrington. Onder de noemer ‘Surrealisme 
en het surreële’ richt het museum zich bij de uitbrei-
ding van de collectie op de fantastische traditie in de 
kunst en op voorlopers van het surrealisme. Het is  
een verzamellijn waarin de Songes drolatiques perfect 
passen. 

Peter van der Coelen

Conservator prenten en tekeningen Museum Boijmans  

Van Beuningen
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De monumentale installatie heeft 
de vorm van grote driehoekige 
feesttafels met glaswerk en textiel. 
De eregasten bij deze denkbeeldige 
maaltijd zijn niet fysiek aanwezig, 
maar hun levensverhalen zijn te 
lezen in een catalogus en teksten 
aan de muur. Met dit ruimtevullende 
werk brengt Patricia Kaersenhout 
(geboren 1966) een hommage aan 
vrouwen van kleur die in de wereld-
geschiedenis een daadkrachtige  
rol hebben gespeeld maar niet altijd 
zichtbaarheid genieten. Op het  
westelijk halfrond kennen we hun 
namen en biografieën vaak niet. Toch 
zijn het heldinnen van het grote of 
kleine verzet tegen onderdrukking 

en uitbuiting in verschillende wereld-
delen en tijden, van Angola via Syrië 
tot Taiwan, van 1370 voor Christus 
tot nu. De tafels van Kaersenhout 
zijn in die zin een groepsportret, 
waarbij de nadruk niet ligt op hoe 
deze vrouwen eruitzagen, maar  
op wat ze hebben verwezenlijkt,  
gedacht en gedaan en op wat ze 
voor anderen hebben betekend.

VAAK OPDUIKEND MOTIEF

Wie aan tafel zit, doet mee. De tafel 
is een plek van verbondenheid en 
gemoedelijkheid, soms spirituele 
eenheid, maar ook de plek waar 
wordt onderhandeld, conflicten 
worden beslecht en soms pijnlijke 

besluiten worden genomen. Door 
deze meerduidigheid zijn tafels dan 
ook een vaak opduikend motief in 
de beeldende kunst van de afgelopen 
eeuwen in West-Europa en Amerika. 
Tafels in allerlei vormen en maten. 
Meestal rechthoekig of vierkant, 
soms ovaal of rond en heel soms 
driehoekig. Aan die tafels worden 
bijeenkomsten van de Ridders van 
de Ronde Tafel gehouden, vergade-
ringen van 17de-eeuwse regentes-
sen van meesters als Frans Hals of 
broeierige lunches al fresco zoals in 
het werk van Renoir georganiseerd. 
Van Het Laatste Avondmaal van 
Leonardo da Vinci tot The Destruction 
of the Father van Louise Bourgeois, 
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Een ceremonieel banket.  
Een groepsportret. Een sociaal 
monument. Er zijn vele labels 
te verzinnen voor het werk 
Guess Who’s Coming to Dinner 
Too? van Patricia Kaersenhout. 
Labels die allemaal de lading 
dekken. Vier kunstmusea  
– het Centraal Museum,  
het Frans Hals Museum, het 
Stedelijk Museum Amsterdam 
en het Van Abbemuseum –  
besloten tot een gezamenlijke 
aankoop.

Een plaats 
aan tafel



een theatrale voorstelling van een 
familiediner waarbij de dictatoriale 
vader van de kuns te naar aan tafel 
wordt vermoord.

THE DINNER PART Y

Deze historische tafels vormen het 
achterland waartegen het werk van 
Patricia Kaersenhout zich heeft 
ontwikkeld. Een directe referentie 
is het werk The Dinner Party van 
Judy Chicago uit 1974-79. Chicago 
maakte een volstrekt eigenzinnige 
versie van Het Laatste Avondmaal 
waarin 39 vrouwen werden gevierd 
die in de loop der tijden ten onrechte 
over het hoofd zijn gezien. Aanvan-
kelijk werd het werk verguisd als te 

activistisch, te decoratief en zelfs te 
pornografisch. Nu wordt het gezien 
als een van de iconen van de feminis-
tische kunst uit de jaren zeventig, al 
wordt het ook bekritiseerd vanwege 
de eenzijdige focus op witte en hete-
roseksuele vrouwen.

Kaersenhout neemt deze kritiek 
als uitgangspunt, citeert Chicago, 
maar slaat een eigen weg in. Ze doet 
wat kunstenaars al eeuwen doen: 
voortborduren op en toch ageren 
tegen hun voorgangers. Kaersenhout 
vult met andere verhalen de ‘blinde 
vlekken’ van Chicago en tijdgenoten 
in. Haar versie van de ‘vrouwentafel’ 
heeft een aangepaste vorm en een 
nieuwe inhoud. Waar Chicago voor-
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Guess Who’s Coming to Dinner Too?
Patricia Kaersenhout
2017-21. Vier driehoekig samengestelde tafels
Bijdrage: € 129.500, waarvan € 50.000 uit het  
Titus Fonds, € 40.000 uit het Caius Fonds en  
€ 15.000 uit het Desirée Lambers Fonds
CENTRAAL MUSEUM, FRANS HALS MUSEUM,  

STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM, VAN ABBEMUSEUM 

Aangekocht in 2021 met steun van de Vereniging Rembrandt 
(mede dankzij haar Titus Fonds, haar Caius Fonds, haar 
Desirée Lambers Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds) 
en het Mondriaan Fonds, en vanuit het Centraal Museum: 
de VriendenLoterij, vanuit het Frans Hals Museum: de 
VriendenLoterij en de Vereniging van Vrienden van het Frans 
Hals Museum, vanuit het Stedelijk Museum Amsterdam:  
het Tijl Aankoopfonds, en vanuit het Van Abbemuseum:  
gemeente Eindhoven.  



ziet in individuele couverts, maakt 
Kaersenhout er een gemeenschap-
pelijke maaltijd van. Waar Chicago 
werkt met keramiek en vagina- en 
vlindermotieven, werkt Kaersenhout 
met handgeblazen glas en vermengt 
ze vrijelijk allerlei culturele codes 
en visuele referenties: van prechris-
telijk aardewerk uit Latijns-Amerika 
tot Indonesische batikpatronen, 
van de Haka-performances uit de 
Maori-cultuur tot de eeuwenoude 
Adinkra-symbolen van de Ashanti 
in Ghana. Kaersenhout benadrukt 
op die manier dat er niet één ge-
schiedenis is maar vele geschiede-
nissen, niet één perspectief maar 
vele gezichtspunten. 

Het werk van Kaersenhout weer-
spiegelt op die manier als geen ander 
de tijdsgeest. We zien de (kunst)ge-
schiedenis niet meer als een canon 
die in steen gebeiteld is, maar als een 
verhaal dat telkens wordt aangevuld 
en verrijkt. Dat krachtige huwelijk 
tussen boodschap en vorm was een 
van de doorslaggevende redenen 
waarom vier belangrijke kunst-
musea dit werk wilden toevoegen 
aan het artistieke ‘geheugen van 
Nederland’. Door het werk samen 
aan te kopen, wilden we het draag-
vlak en de zichtbaarheid van het 
werk maximaliseren. Kaersenhout 
maakte speciaal voor de musea een 
nieuwe versie: vier tafels die apart 
maar ook samen kunnen worden 
getoond, om zo een immense tafel 
te vormen. 

EEN WERK DAT NOOIT AF IS 

Sinds 2017 heeft Patricia 
Kaersenhout dit werk telkens weer 
verfijnd en bijgespijkerd. Altijd in 
samenwerking en samenspraak met 
anderen. Met vrouwengemeenschap-
pen uit verschillende wijken in 
Amsterdam, met feministische  

onderzoekers en historici, met  
textielproducenten en glasblazers. 
Het is een collectief werk waar vele 
stemmen in aan bod, maar ook vele 
handen aan te pas komen. De tafel 
is niet alleen een werk om naar te 
kijken en te bewonderen, het is ook 
een conversation piece: een aanleiding 
om een gesprek aan te gaan over wie 
er in de wereldgeschiedenis vaak 
zijn vergeten, over de relatie tussen 
kolonisator en gekoloniseerde,  
tussen heden en verleden, tussen 
zwart en wit, tussen ‘wij’ en ‘zij’. 

Omdat het werk altijd weer aan-
leiding tot gesprek en discussie is  
– wie ontbreekt er nog? – is het 
nooit voltooid. Het is in meerdere 
opzichten nooit af. De lopers die op 
de tafel liggen, moeten door de ver-
schillende musea in samenwerking 
met lokale gemeenschappen worden 
aangevuld. Tijdens collectieve naai-
sessies worden nieuwe kralenpa-
tronen aan de kleden op tafel toege-
voegd. Telkens als het museum het 
werk toont, dient de tafel bovendien 
te worden geactiveerd. Door het or-
ganiseren van lezingen of debatten, 
door het brengen van een ritueel 
plengoffer of door een performance. 
Als gewone bezoeker krijg je de kans 
om de tafel completer te maken door 
nog meer vrouwen aan tafel uit te 
nodigen. De gastenlijst van deze tafel 
is dan ook nooit gesloten. Anders dan 
The Dinner Party van Judy Chicago, 
dat staat opgesteld als een altaar, 
bevroren in de tijd, is de installatie 
van Kaersenhout altijd in beweging. 
Telkens weer op een andere manier. 
In Utrecht of Eindhoven, in Haarlem 
of Amsterdam of waar dan ook ter 
wereld waar het werk zal worden 
tentoongesteld. 

Ann Demeester

Directeur Frans Hals Museum
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Guess Who’s Coming to Dinner Too? (detail)

The Dinner Party (detail) van Judy Chicago 
in het Brooklyn Museum in New York, waar 
voor elke gast afzonderlijk is gedekt.

           Kennismaken met Guess 
Who’s Coming to Dinner Too? kan 
tot en met 2 januari bij het Frans 
Hals Museum in de tentoonstelling 
Who is she? Portretten vertellen.
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Vereniging Rembrandt
‘Via vrienden kwamen we in aan-
raking met de Vereniging Rembrandt 
en de Saskia Cirkel. Dat heeft iets 
aangezwengeld, want daarna zijn 
we veel meer op het gebied van 
kunst en cultuur gaan doen.’

Eerste kunstervaring
‘Omdat ik tekenen in mijn pakket had, 
heb ik als 17-jarige met school een 
kunstreis gemaakt langs alle grote 
kunstmusea in Nederland. Fantas tisch 
vond ik dat. Je bent op die leeftijd een 
soort spons die alle indrukken absor-
beert. Ik herinner me dat we gingen 
tekenen op zaal, en dat ik met mijn 
schetsboek voor een Van Gogh zat.’

Kunstenaar
‘Bij vrienden heb ik werk van Leon 
Adriaans gezien en dat is steeds meer 
voor me gaan betekenen, net als  
het werk van J.C.J. Vanderheyden  
– abstractie, kunst die iets met je 
verbeelding doet.’

Kunstwerk
‘Als ik ooit een kunstwerk even zou 
mogen lenen, zou dat Victory Boogie 
Woogie van Mondriaan zijn. Daarvan 
hadden we jarenlang een reproductie 
in de woonkamer hangen. Ik weet 
nog dat ik dit schilderij voor het eerst 
zag, en dat de plakbandjes me toen 
zo opvielen.’

Museum 
‘Het Kröller-Müller Museum is een van 
mijn favorieten, en Teylers Museum 
is natuurlijk ook fantastisch.  
Verder kom ik graag in Museum 
Belvédère bij Heerenveen. Dat is  
behapbaar en mooi gelegen.  
Ik heb er zelf ook weleens geëx-
poseerd.’

Kunst thuis
‘In het ontwerp van ons huis uit  
de late jaren dertig was een glas- 
in-loodraam gepland, maar dat  
is nooit geplaatst. Wij hebben  
kunstenares Tieneke van Montfort  
de opdracht gegeven een glas-
kunstwerk voor die plek te maken, 
met een citaat van Belcampo:  
De kunst begint pas waar de  
waarheid ophoudt.’

Tentoonstelling
‘De tentoonstelling over Marinus 
Boezem in het Kröller-Müller dit jaar 
vond ik heel verrassend, je wist van 
tevoren nooit wat je ging zien. Ook 
bijzonder was Haute Bordure in het 
Fries Museum.’

Stroming
‘Ik houd van land art, van kunste-
naars als Walter De Maria en Robert 
Smithson. Deze zomer heb ik einde-
lijk Smithsons Broken Circle/Spiral 
Hill bij Emmen gezien (zie p. 13). Ik 
heb meteen kaartjes gereserveerd 
toen ik hoorde dat het een aantal 
weekends was te bezichtigen. Dat 
sprak zeer tot de verbeelding.’ 

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

Annagreet Hoogeland (47 jaar), fotografe en beeldend 
kunstenares, Rembrandtlid sinds 2014.
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Eén blik op het Interieur van de Oude Kerk met zicht op 
het orgel en orgelbalkon aan de muur bij de eigenaar thuis 
was genoeg om het museum te overtuigen van de kracht 
van dit schilderij: het geeft haast licht. Gecombineerd 
met de wetenschap dat het hier ging om een sleutelstuk 
uit het oeuvre van Houckgeest maakte dit het relatief 
eenvoudig de knoop door te hakken en de procedure 
voor fondsenwerving te starten. Tegenwoordig vaak een 
hobbelige weg, vooral omdat er nog maar zo weinig 
speciale fondsen zijn die specifiek ondersteuning bieden 
bij museale aankopen. Maar dankzij het meedenken en 
de genereuze steun van zowel de Vereniging Rembrandt 
als de eigenaar én met dank aan een Delfts legaat en 
de Vrienden van het Museum werd de aankoop bijna 
een jaar later, in het najaar van 2021, bekrachtigd.

INVLOED OP TIJDGENOTEN

Gerard Houckgeest (1600-1661) speelde een bepalende 
rol in de ontwikkeling van het Delftse kerkinterieur in 
de tweede helft van de 17de eeuw. Waar hij in de jaren 
veertig nog gefantaseerde, Italiaans aandoende interi-
eurs schilderde, slaat hij vanaf 1650 radicaal een nieuwe 
weg in. Hij stapt letterlijk de bestaande Delftse kerken 
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Delfts 
geduld 
beloond

Hoog op het verlanglijstje van  
Museum Prinsenhof Delft stond al lange  
tijd een realistisch kerkinterieur van 
Gerard Houckgeest uit de periode rond 
1650. Het overgeleverde oeuvre van 
Houckgeest is met ongeveer dertig werken 
echter klein en dat maakte de kans dat 
deze wens ooit zou uitkomen zeer gering. 
Groot was dan ook de verrassing toen in 
het najaar van 2020 een prachtig interieur 
van de Oude Kerk uit circa 1650-51 door 
een particuliere verzamelaar te koop  
werd aangeboden aan het museum.

Niets 
komt er 
zomaar
Herinnert u zich nog onze 

uitnodiging voor de ALV in juni 

van dit jaar? Daarop waren 

twee nog niet gere aliseerde 

aankopen afgebeeld – toe-

vallig allebei kerkinterieurs uit 

de 17de eeuw. De Vereniging 

Rembrandt had in 2020 50% 

steun toegezegd voor beide 

aankopen, maar door onver-

wachte tegenvallers in de 

fondsenwerving was in het 

voorjaar van 2021 nog altijd 

onzeker of de musea erin  

zouden slagen hun beoogde 

aankoop te verwezenlijken. 

Dankzij de vrijgevigheid 

van velen kan dit najaar  

opgelucht worden adem-

gehaald in Delft en Alkmaar.





in om er te observeren en vermoedelijk ook te schetsen. 
Wat hij ziet brengt hij niet alleen realistisch, maar ook 
op een volstrekt nieuwe manier in beeld. Met een speci-
fieke toepassing van perspectief, licht en spannende, 
vaak schuine doorkijkjes creëerde hij de karakteristieke 
illusionistische effecten die zijn werk wereld beroemd 
maakten.

Het nieuw verworven schilderij behoort tot de  
bijzondere reeks innovatieve kerkinterieurs die grote 
invloed had op tijdgenoten als Emanuel de Witte, 
Hendrick van Vliet en Cornelis de Man. Ook kunste-
naars als Pieter de Hooch en Johannes Vermeer lieten 
zich door zijn toepassing van perspectief en weergave 
van licht en ruimte inspireren. Van de twaalf overge-
leverde Delftse kerkinterieurs van Houckgeest zijn er 
acht gewijd aan de Nieuwe Kerk en slechts vier aan de 
Oude Kerk. Door de centrale positie van het – inmiddels 
verdwenen – orgel van de Delftse Oude Kerk in de 
nieuwe aanwinst, neemt het schilderij een geheel eigen 
plaats in binnen het oeuvre van de kunstenaar. 

Het gebouw van Museum Prinsenhof Delft, het oude 
Agathaklooster, ligt precies tegenover de voor Delft 
beeldbepalende Oude Kerk. Hoe mooi is het dat het 
schilderij praktisch terug is op de plek die door 
Houck geest is weergegeven en waar hij heeft gekeken 
en gewerkt. Hierdoor wordt het verhaal van het schil-
derij haast tastbaar én kan er een connectie met het 
heden worden gelegd. De museale collectie omvatte 
tot nu toe slechts één 17de-eeuws schilderij van het  
interieur van de Oude Kerk in Delft, geschilderd door 
navolger Cornelis de Man. Ook in andere delen van de 
museumcollectie zijn verbeeldingen van dit interieur 

schaars. Daarom is Houckgeests schilderij behalve een 
superieur staaltje schilderkunst ook een belangrijke 
toevoeging als visuele en historische bron, die een  
inkijkje geeft in het kerkelijk leven van Delft in de 
17de eeuw en de (religieuze) geschiedenis van de stad.

DELFTSE KERKINTERIEURS

Het verhaal van de ontwikkeling van het Delftse kerk-
interieur heeft een vaste plaats in de presentatie van 
Museum Prinsenhof Delft. De collectie omvatte tot nu 
toe vijf Delftse kerkinterieurs: een fantasiekerk van 
Houckgeest uit 1642, drie kerkinterieurs van Hendrick 
van Vliet en een van Cornelis de Man. Het monumentale 
Gezicht in de Nieuwe Kerk te Delft met de memorietafel 
van Adriaen Teding van Berkhout van Hendrick van 
Vliet werd zelfs nog vrij recent – óók met steun van de 
Vereniging Rembrandt – aangekocht. Maar juist een 
innovatief werk van grondlegger Houckgeest uit de 
cruciale periode ontbrak. Het Interieur van de Oude 
Kerk met zicht op het orgel en orgelbalkon was sinds het 
midden van de 19de eeuw in het bezit van een Britse 
familie en daardoor lange tijd onbekend, tot het in 
2006 opdook op een veiling bij Christie’s. Met de  
verwerving van dit schilderij van Houckgeest kan  
een sleutelmoment in de ontwikkeling van het kerk-
interieur visueel en chronologisch inzichtelijk worden 
gemaakt voor de bezoeker en kunnen we het unieke 
verhaal in onze onlangs vernieuwde Delftse Meesters-
zaal nog completer vertellen. 

Anita Jansen

Senior conservator Museum Prinsenhof Delft
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NIEUWE AANWINST

Interieur van de Oude Kerk met zicht op het  
orgel en orgelbalkon
Gerard Houckgeest 
ca. 1650-51. Olieverf op doek, 47,9 x 37,8 cm
Bijdrage: € 221.666, waarvan € 50.000 uit het Fonds 
van de Utrecht & Gooi Cirkel, € 20.000 uit Fonds 
1931, € 15.000 uit het Themafonds 17de-eeuwse 
schilderkunst, € 90.000 uit het VriendenLoterij 
Aankoopfonds en een bijdrage van € 16.000 uit het  
Rodi de Valk Fonds/Prins Bernhard Cultuurfonds
MUSEUM PRINSENHOF DELFT

Aangekocht in 2021 met steun van de Vereniging Rembrandt  

(mede dankzij haar Fonds van de Utrecht & Gooi Cirkel, haar 

Fonds 1931, haar Themafonds 17de-eeuwse schilderkunst, haar 

VriendenLoterij Aankoopfonds en een bijdrage uit het Rodi  

de Valk Fonds/Prins Bernhard Cultuurfonds), de Stichting  

Van Oosten – Oosterholt, de Vriendenvereniging van Museum  

Prinsenhof Delft en een particuliere schenker.



Emanuel de Witte (1616/17-1691/92) werd geboren in 
Alkmaar, waar zijn vader Pieter hoofd van de Franse 
school was. Hij kreeg zijn vroegste schilderlessen 
waarschijnlijk in zijn geboortestad en verbleef daarna 
enkele jaren in Rotterdam en Delft, voordat hij zich in 
1651 in Amsterdam vestigde. Daar groeide hij uit tot de 
belangrijkste kerkenschilder van de tweede helft van 
de 17de eeuw, maar hij werd er ook achtervolgd door 
rampspoed en maakte er veel schulden. Rond de jaar-
wisseling van 1691/92 beroofde hij zichzelf van het 
leven. 

Een van de meest opvallende en bewonderde werken 
op de tentoonstelling van 2017 was Interieur van een  
gefantaseerde katholieke kerk, een monumentaal werk 
uit een particuliere collectie. Eind 2019 benaderde de 
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Een De Witte 
voor Alkmaar

Stedelijk Museum Alkmaar wijdde in 
2017 een succesvolle tentoonstelling 
aan de schilder Emanuel de Witte. Een 
van de blikvangers was een gefantaseerd 
katholiek kerkinterieur, geleend uit  
een particuliere collectie. Tot grote 
blijdschap van de staf van het museum 
liet de eigenaar twee jaar later weten het 
schilderij aan het museum te willen  
verkopen. Zou het dan eindelijk lukken 
een werk van deze veelgeprezen schilder 
voor zijn geboortestad te verwerven? 

Interieur van een  
gefantaseerde katholieke 
kerk in de tentoonstelling 
over Emanuel de Witte die 
Stedelijk Museum Alkmaar  
in 2017 organiseerde.



eigenaar Stedelijk Museum Alkmaar: hij wilde deze  
De Witte verkopen, en het liefst zag hij het stuk landen 
in de geboortestad van de maker. Omdat het museum 
nog geen enkele De Witte in de collectie had – een 
pijnlijk gemis – en al jaren zocht naar een goed kerk-
interieur van hem, ging het direct op het aanbod in. 
Na onderhandeling, fondsenwerving en crowdfunding 
kon de koop recent gesloten worden. Eindelijk heeft 
Alkmaar zijn eigen De Witte – en wat voor een! Het 
werk toont de ‘meester van het licht’ in optima forma.

Het schilderij biedt een blik in het schip van een 
hoog gotisch kerkgebouw. De parallelle lijnen van de 
zuilen en gewelfribben definiëren overtuigend de hoogte 
en diepte daarvan. De hoogte wordt extra benadrukt 
door het opmerkelijke ronde raam in het dak, dat zicht 
geeft op een helderblauwe hemel en doet denken aan 
de oculus in het Romeinse Pantheon. Zonlicht valt van-
uit dat ‘oog’ op de voorgrond op de vloer, maar schijnt 
ook door het glas van de hoge vensters in de zijmuren 
op zuilen, wanden en tegels. De witte en zachtgele 
lichtvlekken brengen leven en beweeglijkheid in de 
donkere kerkruimte – hét handelsmerk van De Witte. 

De hondjes die her en der staan vestigen de aandacht 
op verschillende groepjes mensen die de kerk bezoeken. 
Te beginnen rechts vooraan, bij twee honden waarvan 
er eentje nota bene tegen de kerkmuur plast. Achter 
deze dieren slaat een bezoeker een kruisje met wijwater 
uit een bekken onder een beeld van de Madonna met 
het Christuskind. Links vooraan trekt een witte wind-
hond de aandacht, zijn snuit wijst omhoog naar zijn 
baas, een welgestelde heer in kleurrijke kleding, die 
converseert met twee franciscaner monniken. Daar-
achter staat een vierde hond naast een moeder die haar 
baby de borst geeft. Een van de monniken wijst op het 
praalgraf van een bisschop dat op een verdiept deel van 
de kerkvloer staat, centraal in de ruimte. Het witte 
stenen beeld op de sarcofaag licht hel op in een baan 
zonlicht die er dwars overheen valt. Links op het  
middenplan wandelen een man en twee vrouwen met 
enkele kinderen, een hondje in hun kielzog. Tegenover 
hen, bij de preekstoel, groeten twee heren elkaar. 
Helemaal achterin, in het koor van de kerk, draagt  
een priester de mis op, omringd door geknielde kerk-
gangers.

De lopende, staande, zittende en plassende honden, 
de welgestelde heer, de zogende vrouw – het zijn alle-
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Kerkinterieur
Emanuel de Witte
Ongedateerd. Olieverf op paneel, 
60,6 x 50,8 cm
RIJKSMUSEUM TWENTHE, ENSCHEDE

(in bruikleen van de Oudheidkamer 
‘Riessen’, Rijssen) 

NIEUWE AANWINST

Interieur van een gefantaseerde katholieke kerk
Emanuel de Witte
Ongedateerd (ca. 1670-80). Olieverf op doek,  
171,3 x 136,8 cm
Bijdrage: € 737.500, waarvan € 50.000 uit het  
Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds, € 40.000 uit het Caius 
Fonds, € 20.000 uit het Dorodarte Kunst Fonds, 
€ 200.000 uit het VriendenLoterij Aankoopfonds  
en € 48.865 van The School of Life Amsterdam
STEDELIJK MUSEUM ALKMAAR

Aangekocht in 2021 met steun van de Vereniging Rembrandt 

(mede dankzij haar Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds, haar Caius  

Fonds, haar Dorodarte Kunst Fonds, haar VriendenLoterij 

Aankoopfonds en een bijdrage van The School of Life 

Amsterdam), het Mondriaan Fonds en particuliere sponsors.
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maal typische De Witte-motieven die in al zijn kerk-
interieurs terugkomen, steeds in een iets andere vorm. 
Geregeld gaf Emanuel zo’n rijk geklede man op de 
voorgrond een rode mantel, maar hij beeldde hem ook 
vaak af in een stemmiger kleur, zoals hier. De honden 
schilderde hij waarschijnlijk naar modeltekeningen  
of olieverfschetsen; de dieren zijn namelijk in precies 
dezelfde houdingen op andere schilderijen te vinden. 
Vergelijk bijvoorbeeld het zittende hondje achter de 
monnik en het hondje rechts dat ruikt aan zijn plas-
sende metgezel met de hondjes uiterst rechts en links 
op het schilderij De Oude Kerk in Delft tijdens een preek 
uit The Wallace Collection.

In tegenstelling tot het Londense werk stelt het mo-
numentale stuk dat Stedelijk Museum Alkmaar heeft 
verworven geen bestaande kerk voor. De oculus in het 
plafond wijst daar al op: een dergelijk rond dakraam 
komt niet voor in Nederlandse kerken. Het komt ove-
rigens wél voor op een ander, veel kleiner werk van De 
Witte, in de collectie van Rijksmuseum Twenthe. Dat 
het Alkmaarse schilderij een imaginair gebouw toont, 
blijkt tevens uit het feit dat het een katholiek kerkinte-
rieur betreft, waar heiligenbeelden en een bisschopsgraf 
staan en waar een priester de mis viert. In de 17de-
eeuwse Republiek mocht iedereen geloven wat hij of zij 
wilde, maar alleen het officiële, gereformeerde geloof 
mocht openlijk beleden worden. De vele katholieken 
in de Noordelijke Nederlanden mochten geen gebruik 
maken van kerkgebouwen. Zij vierden hun missen in 
het verborgene, in schuil- of huiskerken.

De situatie zoals De Witte die op zijn schilderij weer-
geeft, kan dus niet ontleend zijn aan zijn werkelijkheid. 
Het kan wel de gewenste werkelijkheid zijn geweest 
van zijn opdrachtgever. Dit imposante werk zal zeker 
niet voor de vrije markt zijn gemaakt, maar is onge-
twijfeld door een rijke katholiek besteld. Misschien is 
deze persoon wel de heer in het paars links vooraan. 
Emanuel gaf hem op doek wat de Nederlandse politiek 
hem ontzegde: een bezoek aan een katholieke viering 
in een katholieke kerk. 

Christi M. Klinkert

Conservator Stedelijk Museum Alkmaar

De Oude Kerk in Delft  
tijdens een preek 
Emanuel de Witte
1651. Olieverf op paneel,  
60,5 x 44 cm
THE WALLACE COLLECTION, LONDEN
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Vereniging Rembrandt
‘We hadden vroeger een familie-
lidmaatschap, ik ben al lid zolang 
als ik me kan herinneren.’
 
Museum binnenland
‘Nederland is een rijk museumland, 
daar mogen we echt trots op zijn. 
Het Kröller-Müller Museum is een 
van mijn favorieten. Daar was ik als 
kind al enorm van onder de indruk. 
Vooral van de manier waarop de  
architectuur van Wim Quist naadloos 
overgaat in de natuur. Dat heeft 
mijn kijken naar kunst beïnvloed.’
 
Kunstwerk
‘Het paviljoen dat Aldo van Eyck  
in 1965 voor de Sonsbeek-
tentoonstelling ontwierp en nu in  
de tuin van het Kröller-Müller staat. 
Dit was gebouwd voor de beelden 
die er te zien zouden zijn, maar ook 
om de drempel op te heffen van het 
museum als tempel. Het maakt kunst 
onderdeel van de publieke ruimte, 
voor iedereen toegankelijk. Dat vind 
ik heel hoopvol, optimistisch.’
 
Tekstborden
‘Van mij mogen tekstbordjes in 
musea best weg, het is niet voor 
niets beeldende kunst. Mijn ervaring 
is dat mensen de tekst lezen en dan 
nauwelijks de tijd nemen om naar 
het kunstwerk te kijken.’

Museum buitenland
‘Museum Insel Hombroich, net  
over de grens. De manier waarop 

ook hier binnen en buiten in elkaar 
overgaan, de deuren staan altijd 
open.’
 
Kunstenaar
‘Mark Manders vind ik een erg  
interessante kunstenaar, met een 
heel rijk en persoonlijk kunstenaar-
schap. Van de jongere generatie 
Isabelle Andriessen, die nu exposeert 
in museum De Pont. Haar werk is 
overigens moeilijk te verzamelen, 
omdat het door de tijd van vorm  
verandert. Dat vind ik interessant  
– ook voor de musea. Hoe ga je 
daarmee om?’
 
Ontwikkelingen
‘Ik ben benieuwd naar het nieuwe 
depot van Museum Boijmans Van 
Beuningen en naar Museum Arnhem 
dat volgend jaar weer opengaat. In 
Arnhem volgen ze goed de ontwikke-
lingen in de maatschappij. Ik vind 
het belangrijk dat een museum zich 
niet alleen met behoud en beheer 
bezighoudt, maar ook aansluiting 
zoekt bij deze tijd om voor iedereen 
relevant te blijven.’
 
Hedendaagse kunst
‘Het is goed dat de Vereniging 
Rembrandt tegenwoordig meer  
hedendaagse kunstaankopen 
steunt, zoals recent ook dat prach-
tige werk van Patricia Kaersenhout. 
We moeten niet alleen vasthouden 
aan de geschiedenis, maar ook 
openstaan voor nieuwe ideeën en 
andere stemmen.’ 

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

Steven van Teeseling (51 jaar), directeur Stichting Sonsbeek 
& State of Fashion, Rembrandtlid sinds zijn kindertijd.
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Een Napolitaanse presepe is een  
gesamtkunstwerk waarin disciplines 
als beeldhouwkunst, textiel en edel-
smeedkunst samengaan. Het gaat 
hierbij om artistieke kwaliteit en om 
verscheidenheid in het presenteren 
van engelen, een herberg, het straat-
leven in Napels en de aanbidding 
der herders en koningen uit Azië, 
Afrika en Europa met hun gevolg.1 
Van de 18de tot in de 19de eeuw 
leidde het streven naar vindingrijke 
en overrompelende ensceneringen 
tot wedijver tussen hoven, voor-
name families, kerken en kloosters 
in Napels en ver daarbuiten. 

Vandaag worden fraaie presepi 
bewaard in musea in onder andere 
Napels, München, Londen, Chicago 
en New York.2 Museum Catharijne-
convent bezit en presenteert al bijna 

een eeuw een presepe, waarin echter 
sleutelfiguren ontbreken. Door de 
combinatie van die kerststal met  
de nieuwe aanwinst beschikt het 
museum in één keer over een har-
monieus geheel dat zich kan meten 
met de exemplaren in de hierboven 
genoemde steden. 

NAPOLITAANSE KERSTSTALTRADITIE

In de middeleeuwen in Europa 
werd het kerstverhaal veelvuldig 
verbeeld door middel van sculptu-
ren en in retabels (altaarstukken). 
Aparte kerststallen zoals wij die 
kennen ontstonden in de late 15de 
eeuw, met losse beelden die telkens 
weer in een andere opstelling konden 
worden neergezet. Het doel was 
steeds het kerstverhaal voor de  
gelovige zo invoelbaar mogelijk te 

46   2021# 3  

Museum Catharijneconvent 
verwierf onlangs een omvangrijke 
Napolitaanse kerststal (presepe) uit 
een particuliere collectie. De ruim 
zevenhonderd figuren bevonden 
zich sinds de jaren dertig van de  
vorige eeuw in familiebezit en waren 
volgens de overlevering afkomstig 
van nazaten van een voorname 
Italiaanse familie. Het ensemble  
vertoont alle kenmerken van een 
door opeenvolgende generaties  
opgebouwd samenhangend kunst-
werk, geheel in de Napolitaanse 
traditie en in zijn rijkste en meest 
volledige verschijningsvorm. 

Werelds theater met een  christelijke boodschap



NIEUWE AANWINST

Napolitaanse kerststal,  
aanbidding der koningen
(detail van de opstelling bij de  
vorige eigenaar)
Napels, diverse kunstenaars
18de, 19de en vroege 20ste eeuw. 
Diverse materialen en afmetingen.  
Bijdrage: € 105.000, waarvan 
€ 35.000 uit het Themafonds 
Beeldhouwkunst
MUSEUM CATHARIJNECONVENT, 

UTRECHT

Aangekocht in 2021 met steun van de 

Vereniging Rembrandt (mede dankzij  

haar Themafonds Beeldhouwkunst) en  

het Mondriaan Fonds.

maken. Daarin is de Napolitaanse 
kerststal, die zijn vorm kreeg in het 
tweede kwart van de 18de eeuw, 
een bijzonder hoogtepunt.

Een belangrijke Napolitaanse  
innovatie was dat figuren een me-
talen frame kregen, waardoor hun 
houdingen variabel werden en de 
enscenering nog levendiger. In  
samenwerking met de koninklijke 
manufactuur van porselein 
Capodimonte bij Napels werden  
realistische hoofden van terracotta 
gemodelleerd door bekende beeld-
houwers. Het vakmanschap van 
kunstenaars als Giuseppe Sammar-
tino (1720-1793) en Francesco 
Celebrano (1729-1814) bracht de 
presepe op hoog artistiek niveau. 
Daarbij was de artistieke wedijver 
tussen koning Karel VII van Napels 
en de Napolitaanse edelman 
Francesco Pinto een stimulans.

Omdat kerststalfiguren kostbaar 
waren, werd een ensemble niet  
in één keer aangekocht. Een 
Napoli taanse kerststal is daarom 
per definitie dynamisch.  
Hij kan van generatie  
op generatie worden 
uitgebreid, steeds 
naar de smaak van 
de tijd, met figuren en 
betekenissen waarin de  
actualiteit een rol mag  
spelen, maar altijd binnen 
dezelfde scènes. Kleding 
werd gerepareerd of vervan-
gen als dat nodig was vanwege 
slijtage of omdat een figuur van  
karakter moest veranderen.  
Geheel in lijn daarmee omvat de 
nieuwe aanwinst naast figuren  
uit de 18de, ook enkele figuren  
uit de 19de en zelfs uit de 
vroege 20ste eeuw. 

Werelds theater met een  christelijke boodschap



LEERRIJKE TEGENSTELLINGEN

Uniek voor de Napolitaanse  
kerststaltraditie is de uitgebreide 
ensce ne ring. Naast de gebruikelijke 
scènes van het kerstverhaal spelen 
verbeeldingen van het dagelijkse 
leven in Napels een hoofdrol. De 
hele voorstelling is een metafoor 
van de heilsboodschap. Een presepe 
zit vol tot de verbeelding sprekende 
tegenstellingen. Zij geven reliëf aan 
de christelijke inhoud. Zo is er naast 
de maagd Maria veelal een courti-
sane in de herberg en contrasteren 
drinkende mannen met de eucharis-
tie. Marktkooplui verbeelden met 
hun waar de maanden van het jaar, 
waarbij brood, wijn en vis aanlei-
ding zijn voor het vertellen van 
Bijbel ver ha len. Elke Napolitaan 
kon daardoor zijn eigen leven ge-
makkelijk verbinden met de goede 
boodschap. Het is Bethlehem in 
Napels.

De belezen beschouwer – Goethe 
sloeg de kerststallen niet over toen 
hij in 1787 Napels bezocht – kon 
nog weer extra betekenislagen  
ontdekken. In Napels en omgeving 
is de Romeinse oudheid nog steeds 
zichtbaar en daarom wordt bij-
voorbeeld het contrast tussen de 
nieuwe christelijke en de oude 
Romeinse orde gemarkeerd door 
Romeinse tempels of andere klas-
sieke overblijf selen. Een mooi voor-
beeld daarvan lijkt ook de jonge 
bedelaar die associaties oproept 
met klassieke verbeeldingen van 
Bacchus. Daar naast is het zo dat de 
presepe het wereldbeeld voorschotelt 
van de welgestelde Napolitanen en 
daarin zijn bedelaars goed door-
voed. De koning van Napels toont 
zijn ideale koninkrijk via zijn  
presepe. 

ONDERZOEK EN  

PRESENTATIE

De verworven kerststal  
is binnen de collectie van 
Museum Catharijne  convent een 
voortzetting van de religieuze 
beeldhouwkunst die het kerstver-
haal verbeeldt vanaf de middeleeu-
wen. Hij legt ook de verbinding tus-
sen de Zuid- en Noord-Europese 
kerststaltraditie. Binnen de 
Collectie Nederland neemt de 
Napolitaanse presepe een unieke 
plaats in. In zijn waarheidsge-
trouwe verbeelding van het con-
temporaine dagelijkse leven met 
zijn demonstratieve consumptie en 
de hoge artistieke kwaliteit kan het 
vergeleken worden met de traditie 
van het Nederlandse poppenhuis.

Bekende namen als Lorenzo 
Mosca (werkzaam ca. 1760-1789)  
en Salvatore di Franco (werkzaam  
ca. 1770-1815) kunnen volgens de 

overlevering in 
verband worden 

gebracht met figu-
ren in de verworven kerststal. De 
eerder genoemde bedelaar vertoont 
stilistische overeenkomsten met 
een aan Giuseppe Sammartino toe-
geschreven groep in het Bayerisches 
National museum in München.  
Een ander voorbeeld van een figuur 
van hoge kwaliteit die mogelijk  
toegeschreven kan worden aan een 
bekende kunstenaar, is een welge-
stelde burger met een ge de tailleerde 
karakterkop. Betrouw bare toeschrij-
vingen en dateringen vereisen echter 
nader onderzoek. Het Bayerisches 
Natio nalmuseum in München be-
heert de collectie met wellicht de 
meeste gesigneerde presepe-figuren 
en gaat die de komende jaren syste-
matisch onderzoeken. Voorge no men 
kennis uit wis seling met dat museum 
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kerststal, aanbidding 
der koningen met  
hun gevolg (detail) 
Napels, diverse  
kunstenaars
18de en 19de eeuw. 
Diverse materialen en 
afmetingen.
MUSEO E REAL BOSCO DI  

CAPODIMONTE, NAPELS
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en met het Museo e Real Bosco di 
Capodimonte in Napels zal zonder 
twijfel nieuwe inzichten opleveren.

Omdat de presepe een nood za-
kelijke behandeling zal ondergaan, 
is hij deze kerst nog niet te zien. 
Museum Catharijne con vent start 
een groot project om de figuren te 
con serveren en restaureren zodat 
het ensemble vanaf 2022 elk jaar in 
de maanden rond kerst in zijn ge-
heel kan worden getoond. Daarvoor 
is een crowd fundingsactie begonnen 
waarbij kerststalfiguren geadopteerd 
kunnen worden, waarmee het  
museum € 40.000 moet zien op te 
halen vóór 6 januari 2022 (zie voor 

meer informatie www.catharijne-
convent.nl/crowdfunding). Het 
museum werkt momenteel aan de 
presentatieplannen. In lijn met de 
Napolitaanse traditie worden eigen-
tijdse presentatiemiddelen ingezet 
en actualiseren we de verhalen die 
de kerststal kan vertellen. Een  
herkenbare theatrale opstelling  
als een Bethlehem in Utrecht.  

Frank van der Velden

Hoofd Conservatoren en Onderzoek 

Museum Catharijneconvent

Noten

1. Met dank aan Birthe Weijkamp, 
die een kennisdossier same n-
stelde over deze kerststal, en 
aan Guus van den Hout,  
Carmine Romano van Museo 
e Real Bosco di Capodimonte 
in Napels en Thomas Schindler 
van het Bayerisches National-
museum in München voor hun 
inhoudelijke opmerkingen.

2. Het Certosa e Museo di 
San Martino en het Museo e 
Real Bosco di Capodimonte, 
beide in Napels, het Bayerisches 
Nationalmuseum in München, 
het Victoria and Albert Museum 
in Londen, The Art Institute in 
Chicago en het Metropolitan 
Museum in New York.



Hoe breng je de relaties tussen  
kunstenaars, opdrachtgevers en  
geportretteerden in kaart?  
In die vraag verdiepte de Chinese 
promovendus Weixuan Li zich de  
afgelopen jaren. Door de corona-
crisis kwam haar onderzoek in  
de Amsterdamse archieven even 
stil te liggen. De Claudine de With 
Beurs van de Vereniging Rembrandt 
stelde haar in staat haar verblijf  
in Nederland met een paar weken 
te verlengen, waardoor ze haar  
onderzoek naar behoren kon  
afronden. Op het jaarlijkse diner 
van de Caius Cirkel in oktober  
vertelde zij over haar onderzoek.

Weixuan Li is als promovendus be-
trokken bij het project Virtual Interiors 
as Interfaces for Big Historical Data, 
een samenwerking tussen het 
Huygens ING en de Universiteit van 
Amsterdam. Voor haar proefschrift 
deed zij onderzoek naar de woon- en 
werkplaatsen van kunstenaars en 
kunsthandelaren in het 17de-eeuwse 
Amsterdam, met als doel meer te 
weten te komen over de ontwikkeling 
van schildercarrières en het functio-
neren van de kunstmarkt.

De Claudine de With Beurs heeft 
haar ondersteund bij een specifiek 
deel van dat onderzoek, vertelt Li.  
‘Ik wilde onderzoeken welke rol de 
fysieke ruimte van het vroegmoderne 
Amsterdam speelde in het sociale en 
economische verkeer tussen schilders 
en hun clientèle. Daarmee hoop ik 
context te geven aan de kunstwereld 
van de 17de eeuw, die zo’n grote bloei 
kende in Amsterdam. Ik wil laten  
zien hoe de stad die bloei bewust  
en onbewust faciliteerde.’

Geografische nabijheid
Met haar onderzoek wil Li de  
kunst uit die tijd tot leven brengen. 
‘Wanneer we door een museum 
lopen en de kunstwerken aan de 
muur zien hangen, zien we vaak 
portretten zonder al te veel context. 
We zouden hier misschien meer van 
begrijpen als we wisten wat de on-
derlinge relaties waren van al die 
personen die we bijvoorbeeld op die 
indrukwekkende schuttersstukken 
zien. Hoe werd bepaald wie zo’n 
groepsportret mocht schilderen? 
Soms waren de stijl en reputatie van 
de schilder in kwestie de doorslag-
gevende factor, maar in andere  
gevallen ging het simpelweg om 
geografische nabijheid: welke schil-

der woonde het dichtstbij? Zo pro-
beerde ik een netwerk bloot te leg-
gen dat zich niet eerder zo duidelijk 
heeft geopenbaard.’

Li onderzocht de relaties tussen 
de geportretteerden en de schilders, 
maar speurde ook naar details over 
hun achtergrond. ‘Ik wilde laten zien 
waar en hoe deze mensen leefden. 
Daarvoor heb ik onderzoek gedaan 
in twee soorten belastingregisters, 
met informatie over plaatsen waar 
portrettisten en hun opdrachtgevers 
woonden en de hoeveelheid belas-
ting die ze moesten betalen. Zulke 
details zeggen veel over hun econo-
mische positie. Ook kon ik via deze 
bronnen namen met elkaar in ver-
band brengen.’

Hoe pakte zij als niet-Nederlandse 
promovendus het analyseren van de 
17de-eeuwse Nederlandse documen-
ten aan? ‘Ik heb cursussen genomen 
in paleografie, maar heb vooral ge-
leerd door veel te doen. Het ging mij 
in de archieven meer om de bedragen 
dan om lange stukken tekst. Daardoor 
was diepgravende kennis van het 
Nederlands van een paar honderd 
jaar geleden gelukkig niet per se 
nodig.’ 

Digitale tools
Li brengt haar bevindingen niet  
alleen tekstueel, maar ook visueel in 
kaart: haar onderzoek resulteert in 
plattegronden die de verbindingen 
tussen kunstenaars, geportretteer-
den en opdrachtgevers laten zien. 
Daarvoor maakt ze gebruik van  
geavanceerde digitale tools, die  
verschillende lagen kunnen laten 
zien, bijvoorbeeld die van historisch 
én van hedendaags Amsterdam. Een 
van de kaarten toont het onderzoek 
dat zij uitvoerde naar portretschilder 
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ANNE VAN DEN DOOL

17de-eeuws 
kunstnetwerk 
in kaart



Pieter Pietersz. Hieruit blijkt dat  
hij zijn werkplaats in 1587 naar een  
andere locatie verhuisde, dichter bij 
zijn clientèle. Dit droeg ertoe bij dat 
hij meerdere prestigieuze opdrachten 
verwierf. Van deze portretten zijn er 
verschillende in Nederlandse musea 
te zien.

Li is dankbaar voor het werk dat 
ze met de beurs heeft kunnen doen 
en hoopt dat ze na afloop van haar 
promotietraject een vervolgonder-
zoek kan uitvoeren. ‘En natuurlijk 
zou ik mijn bevindingen graag bij 
een breder publiek onder de aan-
dacht brengen, bijvoorbeeld met 
een publicatie of een tentoonstelling 
in een Amsterdams museum. Ook 
dan kunnen beurzen me hopelijk 
helpen.’ 

Anne van den Dool is freelance  

cultureel journalist 
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Weixuan Li is de vijfde ontvanger 
van de Claudine de With Beurs. 
Deze beurs is in 2017 ingesteld  
ter nagedachtenis van Claudine  
de With (1981-2017), een van de 
oprichters van de Caius Cirkel  
en lid van de raad van adviseurs  
van de Vereniging Rembrandt.  
De naar haar vernoemde beurs is 
bedoeld voor promovendi aan een 
Nederlandse universiteit die een 
extra bijdrage nodig hebben voor 
het voltooien van hun proefschrift. 
Zie voor meer informatie  
www.verenigingrembrandt.nl.

Pieter Pietersz. I
Popular streets
Church
Market

Cornelis Jorisz.
Cornelis Schellinger

Pieter Dircksz. Hasselaar

Jacob Jansz. Benning

Henrick Servaesz. Henrick Boelesz.

Ghijsbert Hoppesack

0         100     200 m

Lambert Pietersz.

Pieter Pietersz. (1587)

Pieter Pietersz. (1585)
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Kaart van Amsterdam, met 
daarop de locaties van portret-
schilder Pieter Pietersz. en zijn 
opdrachtgevers aangegeven  
(© Weixuan Li)

  1  Pieter Pietersz.
  1  Opdrachtgevers
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In het nieuwe CollectieCentrum Nederland 
in Amersfoort wordt momenteel druk gewerkt 
aan de restauratie van een groot gezicht op de 
stad Amersfoort. Mede dankzij een schen king 
van de Vereniging Rembrandt (dankzij haar 
VriendenLoterij Restauratie fonds) kan Museum 
Flehite dit belangrijke schilderij binnenkort 
eindelijk in oude glorie tonen.

In 1671 leverde de Amersfoortse schilder Matthias 
Withoos (1627-1703) bij zijn opdrachtgever, de 
stad Amersfoort, een bijzonder groot schilderij af. 
Een gezicht op Amersfoort, een doek van maar 
liefst zo’n tien vierkante meter groot, dat een plek 
kreeg in het toenmalige stadhuis aan de Hof.  
Withoos was een man van aanzien in de stad. 
Hij bekleedde diverse belangrijke maatschap-
pelijke functies en er werd met enige regelmaat 
een beroep gedaan op zijn expertise en kennis 
van de schilderkunst, zoals bij de taxatie van  
de beroemde kunstcollectie van de graaf van 
Arundel die tijdelijk in Amersfoort was opgeslagen. 
Dat Withoos de prestigieuze opdracht kreeg om 
de stad te portretteren, wekt dan ook geen ver-
bazing.

Meer dan drie eeuwen later vond aan de 
West singel in Amersfoort een spectaculair 
kunst transport plaats. Een grote kraan hees 
Gezicht op Amersfoort van Withoos, verpakt in 
een speciale bekisting, naar de eerste verdieping 
van Museum Flehite, waar het door een daartoe 
opengebroken venster in de erezaal van het 
 museum werd gedragen. Het schilderij was 

ONNO MAURER

Operatie Withoos Naast de Vereniging Rembrandt droegen ook 
de Stichting Fonds Bos/OVF, het KF Hein 
Fonds en de gemeente Amersfoort bij aan 
deze restauratie.

Withoos’ Gezicht op Amersfoort tijdens  
de vernisafname. De schoongemaakte  
partijen links en rechtsboven laten zien 
hoeveel het schilderij aan helderheid wint.

Het Gezicht op Amersfoort is afkomstig uit het stadhuis 
van Amersfoort. Op deze foto van burgemeester van 
Randwijck uit 1925 is het op de achtergrond te zien.
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Restaurator Kathrin Kirsch gebruikt 
UV-licht bij het verwijderen van restanten 
van de alkydvernislaag.
 
 
Rechts: dwarsdoorsnede van een 
verfmonster uit de luchtpartij vóór 
vernisafname (onder in UV-licht).

1.  vernislagen, waarin de moeilijk te 
verwijderen alkydvernislaag duidelijk 
zichtbaar is (lichtblauw in UV-licht)

2.  een zeer dunne vernislaag en een 
retouche (overschildering)

3.  lichtblauwe verflagen van de lucht  
met vooral smalt en loodwit

4.   twee bruine lagen van de grondering, 
die vooral omber, bruine aarde en 
loodwit bevatten

Rechts: de resten van de moeilijk 
verwijderbare alkydvernis moeten deels 
mechanisch worden verwijderd. Deze 
resten zijn goed zichtbaar in UV-licht.

Een begeleidingscommissie 
bestaande uit externe 
specialisten van verschillende 
musea en de Universiteit  
Utrecht volgt de restauratie  
en adviseert over de aanpak.  
De rode touwtjes op het doek 
geven aan waar het oude 
(vermoedelijk oorspronkelijke) 
spanraam heeft gezeten.

Sinds 2018 draagt de 

Vereniging Rembrandt  

bij aan restauraties van 

werken in musea die 

vanwege hun conditie  

niet of niet optimaal 

kunnen worden getoond, 

omdat wat wij met elkaar 

verzameld hebben ook  

te zien moet zijn.
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Links: detail van de lucht  
voor de behandeling, met een 
teststrook. Eronder hetzelfde 
detail na het verwijderen  
van vernis, een oude 
retouche en vulling. Onder  
de retouche kwam een kras 
in de verflaag tevoorschijn. 
 
Rechts: voor de restauratie 
werd uitgebreid vooronder-
zoek gedaan, waarin onder 
ander de oplosbaarheid  
van de drie verschillende 
vernislagen werd getoetst.  

Links: onderzoeksfotograaf 
René Gerritsen heeft het 
schilderij met behulp van 
verschillende technieken 
(waaronder röntgen, infra  - 
rood en UV-fluorescentie) 
gefotografeerd. 
 
Linksonder: op verschillende 
plekken in het schilderij zijn 
vingerafdrukken gevonden, 
aangebracht in de nog natte 
verf, zoals hier in de schoor- 
 steen rook. Deze vingerafdruk 
moet van Withoos of een van 
zijn leerlingen zijn. 
 
Rechtsonder: detail Onze 
Lieve Vrouwetoren voor de 
behandeling: de verflaag  
is wat sleets, de vernislaag 
vergeeld en het oppervlak 
vervuild.

Rechts: in UV-licht vertoont 
de niet-oplosbare alkydvernis 
sterke lichtblauwe fluorescen-
tie, terwijl retouches zich 
donker aftekenen.

1.  Alkydvernis
2.  Overschildering
3.  Oude resten vernis
4.  Originele verflaag
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 afkomstig uit het huidige stadhuis in Amersfoort. 
Eeuwenlang had het de stadhuizen van 
Amersfoort opgesierd, nu was het tijd het werk 
museaal onder te brengen en het in bruikleen te 
geven aan het plaatselijke Museum Flehite.

Dit voorjaar werd het grote doek opnieuw 
vervoerd, naar het gloednieuwe CollectieCentrum 
Nederland (CCNL) in Amersfoort. In het kader 
van het samenwerkingsverband dat de 
Amersfoortse musea met dit collectiecentrum 
zijn aangegaan, kan restaurator Kathrin Kirsch 
in het modern geoutilleerde atelier van het CCNL 
Gezicht op Amersfoort in oude glorie herstellen. 
Het onderzoek naar de materialen en schilder-
techniek van Withoos wordt uitgevoerd in samen-
werking met het RCE Rijkserfgoedlaboratorium 
en het NICAS. 

De behandeling was hard nodig. Decennialang 
was er niets meer aan het schilderij gedaan.  
De vernis laag – of eigenlijk vernislagen, want  
na onderzoek bleken het er drie te zijn – was 
sterk vergeeld; er waren enkele storende oude 
retouches te zien en doek en lijst sloten niet mooi 
op elkaar aan. Het restauratieproces vordert 
gestaag. De vernis  lagen zijn inmiddels voor een 
groot deel verwijderd, waardoor er ander licht 
op Gezicht op Amersfoort schijnt: helder licht, 
licht dat veel details in het schilderij veel beter 
laat uitkomen, en ook het licht dat de schilder 
350 jaar geleden op zijn geliefde Amersfoort liet 
schijnen. 

Onno Maurer is directeur  

Museum Flehite
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Boven:
1.  Detail met een verkleurde retouche 

waarmee een oude scheur is bedekt
2.  De zwarte delen in de röntgenfoto laten 

de scheur in het doek zien
3.  De alkydvernis is door behandeling met 

oplosmiddelen gaan opzwellen en laat 
uiteindelijk los

4.  De schade is kleiner dan de retouche

Links: detail van de spierand voor en  
na het verwijderen van vernislagen en 
overschilderingen. 

1.  De randen van het originele doek
2.  De randen van de ter versteviging 

aangebrachte bedoeking uit 1929 
3.  De plekken waar het doek met spijkers 

op het oorspronkelijke spanraam was 
bevestigd

Detail van het huidige spieraam (uit 1929): 
door werking van het hout is de constructie 
niet meer stabiel. De hoeken zijn in een 
eerder stadium versterkt.
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Work in progress
Steun vanuit het VriendenLoterij 
Restauratiefonds van de 
Vereniging Rembrandt stelde het 
Nederlands Zilvermuseum in staat 
een zogenaamd pièce de milieu 
(tafelstuk) uit 1875 te laten behan-
delen. Het object is ontworpen 
door Gerardus Willem van 
Dokkum en geproduceerd door 
J.M. van Kempen. Het verwijderen 
van de storend zichtbare moderne 
laklaag, ooit aangebracht zodat 
het zilver niet meer hoefde te  
worden gepoetst, stelde de res-
taurator voor een lastige uitda-
ging. De presentatie Work in pro-
gress geeft de bezoeker een 
inkijkje in traditionele, moderne en 
soms zelfs experimentele restau-
ratietechnieken en de keuzes die 
de restaurator of conservator 
moet maken. De presentatie is tot 
en met 30 januari 2022 te zien in 
het Nederlands Zilvermuseum in 
Schoonhoven.

Van blijvende
waarde
Bij dit nummer van het Bulletin 
van de Vereniging Rembrandt  
ontvangen alle leden een boekje 
over schenken en nalaten aan 
onze gezamenlijke kunstcollecties 
via de Vereniging Rembrandt. Ook 
via de website nalaten-aan-cul-
tuur.nl, een gezamenlijk initiatief 
van diverse culturele instellingen, 
wijzen we mensen op de mogelijk-
heid om na te laten aan goede 
doelen op het gebied van cultuur.

Onderzoek in Gouda
Deze zomer rondde Nadia Baadj haar 
onderzoek voor Museum Gouda af. 
Dankzij een beurs vanuit het Ekkart 
Fonds van de Vereniging Rembrandt 
kon zij onderzoek doen naar twee  
ongewone altaarstukken die in de 
16de eeuw in de Sint-Jan in Gouda 
hingen. Haar bevindingen zullen  
worden gebruikt in de catalogus bij 
een grote tentoonstelling ter gelegen-
heid van het 750-jarig bestaan van 
Gouda in 2022.

The School of Life II
De online collegereeks over mo-
derne en hedendaagse kunst die 
de The School of Life Amsterdam 
begin dit jaar in samenwerking 
met het Centraal Museum in 
Utrecht organiseerde, kreeg dit 
najaar een vervolg met een  
collegereeks over oude meesters. 
Museumdirecteuren als Sjarel Ex, 
Manfred Sellink en Martine 

Gosselink vertelden meeslepend 
over kunstwerken in de collecties 
van hun musea. De Vereniging 
Rembrandt was als inhoudelijk 
partner betrokken bij deze reeks 
en tegelijkertijd het goede doel: 
een substantieel deel van de op-
brengst ging naar de Vereniging 
Rembrandt, voor de aankoop van 
het kerkinterieur van Emanuel de 
Witte voor Stedelijk Museum 
Alkmaar (pp. 41-44). 

kort
Van 
blijvende 
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Adriaen van de Venne, Zelfportret, ca. 1615-18 | Mauritshuis, Den Haag
Aangekocht in 2021 met steun van de Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar Themafonds  
17de-eeuwse schilderkunst), de VriendenLoterij en de heer H.B. van der Ven.

Doe mee met 
de Vereniging 
Rembrandt
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Amsterdam
Op maandagavond 18 oktober 
was er exclusief voor leden van de 
Vereniging Rembrandt een ont-
vangst in het Rijksmuseum. Leden 
konden lezingen bijwonen van 
conservatoren Frits Scholten en 
Friso Lammertse over de recent 
met onze steun aangekochte 
Calvarie van Claus Sluter en de 
tentoonstelling Vergeet me niet, 
om daarna in alle rust de kunst te 
gaan bekijken.

Den Haag
Ruim vijftig jonge Rembrandtleden 
maakten gebruik van de gelegen-
heid om op zaterdag 23 oktober 
de JongRembrandt Art Talks mee 
te maken in Kunstmuseum Den 
Haag. Doede Hardeman, Hoofd 
Collecties, nam de jongeren mee 
op een reis door de vaste presen-
tatie, en sloot de avond af met een 
Q&A waarin hij dieper inging op 
de afwegingen die het museum 
maakt bij tentoonstellingen en 
kunstaankopen. 

Dordrecht
Liefhebbers van Cuyp en Engelse 
landschapsschilderkunst konden 
op dinsdagavond 26 oktober hun 
hart ophalen in het Dordrechts 
Museum. De exclusieve bezichti-
ging van de tentoonstelling In het 
licht van Cuyp werd goed bezocht 
en trok bovendien een aantal sym-
pathisanten van de Vereniging 
Rembrandt over de streep om zich 
als lid aan te melden.

Rotterdam
Zoals verwacht liep het storm bij 
het aanmelden voor een exclusieve 
preview van het nieuwe depot van 
Museum Boijmans Van Beuningen. 
Op donderdagavond 4 november 
kwamen een kleine duizend leden 
het depot bewonderen, een  
record in de geschiedenis van de 
Vereniging Rembrandt. Ook voor 
het eerst te zien: twee met onze 
steun verworven aanwinsten: 
Apollo van Max Beckmann en Les 
Songes drola tiques de Pantagruel 
(pp. 30-33).

PAN Amsterdam
Net als in eerdere jaren was de 
Vereniging Rembrandt in novem-
ber nadrukkelijk aanwezig op  
de kunstbeurs PAN Amsterdam.  
Op dit soort evenementen komt  
zij immers in aanraking met po-
tentiële nieuwe leden. Het thema 
was dit jaar de campagne Mijn 
Rembrandt. Leden en conserva-
toren gingen op het PAN-podium 
met elkaar in gesprek over een 
kunstwerk dat een bijzondere 
plaats in hun hart inneemt.
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Ledenontvangsten in…



 

Informatie over de verschillende lidmaat-
schapsvormen kunt u vinden op www.
verenigingrembrandt.nl. Neem contact op 
met Mathilde van der Werff voor vragen over 
schenken of het oprichten van een Fonds op 
Naam, telefonisch via 070 427 1720 of per 
e-mail vanderwerff@verenigingrembrandt.nl.

Hebt u vragen over nalaten, wilt u advies 
of overweegt u de Vereniging Rembrandt te 
benoemen in uw testament? Kijk voor meer 
informatie op www.verenigingrembrandt.nl  
of neem contact op met Leonie Pels Rijcken, 
telefonisch via 070 427 1720 of per e-mail  
pelsrijcken@verenigingrembrandt.nl.

Hebt u tips of suggesties voor het Bulletin? 
 bulletin@verenigingrembrandt.nl
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Velden en Gerdien Wuestman. 
Van werken van beeldende kunstenaars 
aangesloten bij een CISAC-organisatie is  
het auteursrecht geregeld met Pictoright te 
Amsterdam. © Pictoright Amsterdam 2021.

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

Afbeelding omslag (detail, zie pp. 34-36)
Guess Who’s Coming to Dinner Too? 
Patricia Kaersenhout
2017-21. Vier driehoekig samengestelde tafels
CENTRAAL MUSEUM, FRANS HALS MUSEUM, 

STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM, VAN 

ABBEMUSEUM 

Beschermvrouwe  
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses 
Beatrix der Nederlanden

De Vereniging Rembrandt zet zich 

al sinds 1883 in voor het Nederlands 

openbaar kunstbezit. Dankzij de 

betrokkenheid en vrijgevigheid van haar 

16.000 leden en in goede samenwerking 

met de musea vergroot de Vereniging 

de publieke belang stelling voor onze 

gezamenlijke kunstcollecties en maakt 

zij aankopen, onderzoek en restauraties 

mede mogelijk. Als particuliere 

organisatie is de Vereniging Rembrandt 

overkoepelend, onafhankelijk en 

bevlogen, en handelt zij vanuit  

haar expertise. 

Iedereen 
aan 
tafel
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Met elkaar 
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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 

’s-Gravenhage 
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

’s-Heerenberg 
Kasteel Huis Bergh

Heerenveen-Oranjewoud
Museum Belvédère

Heino/Wijhe
Kasteel Het Nijenhuis

Helmond
Museum Helmond

’s-Hertogenbosch
Het Noordbrabants  

  Museum

Design Museum Den Bosch

Heusden a/d Maas
Het Gouverneurshuis 

Hilversum
Museum Hilversum

Hoorn
Westfries Museum 

Katwijk
Katwijks Museum 

Laren
Singer Laren

Leek
Museum Nienoord 

Leens
Landgoed Verhildersum

Leerdam
Nationaal Glasmuseum 

Leeuwarden
Fries Museum 

Keramiekmuseum 

  Princessehof 

Leiden
Museum Boerhaave 

Museum Volken kunde 

Museum De Lakenhal 

Rijksmuseum van 

  Oudheden 

Universitaire Bibliotheken

  Leiden

Loosdrecht
Kasteel-Museum Sypesteyn 

Maastricht
Bonnefanten 

Marken
Marker Museum 

Middelburg
Zeeuws Museum 

Naarden
Nederlands 

  Vestingmuseum 

Nijmegen
Museum Het Valkhof 

Oss
Museum Jan Cunen 

Otterlo
Kröller-Müller Museum

Nederlands Tegelmuseum 

Oud-Zuilen
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

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 

’s-Gravenhage 
Museum de Gevangenpoort

Kampen
Stedelijk Museum Kampen 

Rotterdam
Chabot Museum 

Rijswijk (ZH)
Museum Rijswijk 

Tilburg
Museum De Pont 

           Vrije toegang tot de vaste collecties 
van ondersteunde musea



Met elkaar 
is het 
mogelijk  


