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Zonder burgers gaat het niet

De Vereniging Rembrandt zet zich al meer
dan 130 jaar in voor de verrijking van de
Collectie Nederland. Zij helpt de musea
gedroomde aankopen te financieren, daartoe
in staat gesteld door haar ruim 11.000 leden
en de schenkingen en legaten die zij van
haar begunstigers ontvangt. Sinds haar
oprichting maakt de Vereniging daarbij
gebruik van de expertise van haar bestuur
en adviseurs. Haar besluiten over steunverlening worden belangeloos en onafhankelijk
van institutionele of politieke druk genomen.
Vanuit deze positie voelt de Vereniging
Rembrandt zich nu geroepen een bijdrage
te leveren aan de discussie over de totstandkoming van een nieuwe Erfgoedwet.
De Vereniging ziet zo’n nieuwe wet als een
uitgelezen mogelijkheid om te zorgen dat
ook in de toekomst zorgvuldig met de kunst
in het publiek domein zal worden omgegaan.
In de concept Memorie van Toelichting bij
de voorgestelde Erfgoedwet onderschrijft de
minister het uitgangspunt dat overheden zich
moeten gedragen als betrouwbare eigenaars
van de aan hen toevertrouwde collecties,
zoals die door onze musea worden beheerd.
Veel van deze musea zijn immers opgebouwd
uit schenkingen, erfenissen en legaten, die
ook nu nog een onmisbare bron voor de
uitbreiding van hun collecties vormen.
Het ontstaan van specifiek stedelijke collecties
was het onderwerp van de Rembrandtlezing
2014, die de aandacht vestigde op de wortels
en het functioneren van ons veelal zeer oude
stedelijk kunstbezit. Het motto daarbij was:
zonder de burgers gaat het niet.
Al in de klassieke oudheid waren burgers
trots op de kunstwerken in hun stad of streek.
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Het eiland Knidos verkoos het behoud van
een vermaarde Venus van Praxiteles boven
kwijtschelding van zijn gehele staatsschuld;
inwoners van Gent brachten het Gents altaar
van de gebroeders Van Eyck in veiligheid
voor de Beeldenstorm. Toen kunstwerken
door de Reformatie hun functie in de kerken
van Haarlem hadden verloren, werd daar
in het stadhuis een kunstkamer voor de
belangrijkste stukken ingericht. Die behoren
nu nog tot de top van het Frans Hals
Museum. Zo oud en dierbaar is het stedelijk
kunstbezit.
In de negentiende eeuw ontstonden de
stedelijke musea zoals wij die nu nog
kennen. Vaak namen burgers daartoe het
initiatief. Zij verzamelden, organiseerden
tentoonstellingen, deden schenkingen en
wisten de stedelijke overheid te overtuigen
dat een rijk verleden het waard is om gekend
en ook gezien te worden. De bewoners van
de stad kunnen er trots op zijn en hebben
iets bijzonders om aan hun bezoekers te
laten zien, en ook de plaatselijke kunstenaars
hebben baat bij een stedelijk museum.
Zo blijft het verleden leven.
De kern van dit alles is nog altijd zinvol en
actueel, maar de tijd verandert en wij
veranderen mee. Daarom is het van belang
de ontstaansgeschiedenis van het Nederlands openbaar kunstbezit te kennen, zodat
vanuit die kennis ook in de toekomst een
zorgvuldige omgang met de kunst in het
publiek domein kan worden gegarandeerd.
Laat deze tekst daar een bijdrage toe leveren.
Fusien Bijl de Vroe - Verloop
Directeur van de Vereniging Rembrandt

PETER HECHT

Van en voor de stad
Een pleidooi voor onze stedelijke musea

Al in de Klassieke Oudheid waren burgers
trots op de belangrijke kunstwerken in hun
stad of streek en ook toen al bestond er zoiets
als cultuurtoerisme. En net zo bestonden er ook
toen al rijke liefhebbers die graag kunstwerken
in de openbare ruimte financierden of aan een
tempel gaven, en ook toen al namen veroveraars
graag kunstwerken van betekenis mee uit de
door hen bezette gebieden. Ja, zelfs toen al
probeerden de rijkste liefhebbers zo nu en
dan kunstwerken uit openbaar bezit te kopen
en liep de bevolking daartegen te hoop.

1
Venus van Knidos
(Aphrodite Braschi)
Romeinse kopie,
vermoedelijk naar
Praxiteles
Eerste eeuw v. C.
Marmer, 152 cm hoog
GLYPTOTHEK, MÜNCHEN
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Zo ging het bijvoorbeeld in het Griekse
Knidos, dat zijn faam ooit ontleende
aan een beeld van Praxiteles, een Venus
die tegenwoordig alleen nog in enkele
Romeinse kopieën is bewaard [1]. Maar
zelfs die kopieën kunnen soms nog wel
een indruk geven van de kwaliteit die
het originele beeld van de liefdesgodin
moet hebben gehad. Het was dan ook
voor geen goud te koop, en toen de inwoners van Knidos kwijtschelding van
hun gehele staatsschuld werd aangeboden in ruil voor dat beroemde werk,
kozen zij toch voor het afbetalen van
die schuld en het behoud van het beeld.
Op dezelfde wijze, maar onder veel
grimmiger omstandigheden, kozen de
burgers van enkele omringende gemeenten van het door schulden en werkeloosheid zwaar geplaagde Detroit onlangs
in een referendum voor een extra belas-

tingheffing in ruil voor het behoud
van hun museum, en brachten enkele
schatrijke stichtingen en particulieren
van hun kant 800 miljoen dollar bijeen
om de niet minder schatrijke schuldeisers van de stad die hun oog op de
collectie van dat prachtige museum
hadden laten vallen, af te kopen.
Dat was, lijkt me, een triomf van de
beschaving over de hebzucht, en het zegt
iets over de waarde aan het openbaar
kunstbezit gehecht – door de inwoners
van Detroit, in dit geval, die nu ieder
jaar een beetje extra zullen dokken om
hun Van Eyck en hun Pieter Bruegel te
kunnen houden, en door het verlichte
deel van de allerrijksten, die het museum
hebben gered dat hun voorgangers ooit
hebben gesticht. Detroit is ver weg,
maar zeg zoiets niet te snel. Het Wereldmuseum in Rotterdam is heel dichtbij
en zijn collectie in groot gevaar, hoewel
de stad bepaald niet failliet is.
Een stad is een gemeenschap, en wat
de burgers onder andere bindt is trots
op haar kunstbezit en haar geschiedenis.
Gent is bekend om het Gents Altaar
van Van Eyck [2], zoals Knidos dat
was om die Venus van Praxiteles, en
bezorgde burgers in Gent hebben dat
altaar dan ook in veiligheid gebracht
tijdens de Beeldenstorm. Toen het later
in de kerk was teruggeplaatst, kwam er
een opschrift op de lijst van dat werk te
staan, waarin de gebroeders Van Eyck
worden geprezen en de schenker van
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2
Het Lam Gods
Hubert en Jan van Eyck
1432. Olieverf op
paneel, 340 x 440 cm
SINT-BAAFSKATHEDRAAL
GENT
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het altaar wordt geëerd, maar waarin
ook aan de bezoekers van de kerk
wordt gevraagd het belangrijke stuk in
de toekomst te beschermen.
Desondanks liet Napoleon het overbrengen naar Parijs, en verkocht de
kerk in 1821 een deel van het altaar aan
het museum in Berlijn, dat het op zijn
beurt na de Eerste Wereldoorlog in
1920 aan Vlaanderen af moest staan.
Ook Hitler liet er zijn oog op vallen en
nam het in beslag – maar na de Tweede
Wereldoorlog kreeg Gent zijn meesterwerk terug, en de roem van de stad
berust ook nu nog in de eerste plaats
op de aanwezigheid van dat geweldige
werk van de gebroeders Van Eyck.
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3
Lucasaltaar of
De H. Lucas schildert
de Madonna
Maarten van Heemskerck.
1532. Olieverf op paneel,
168 x 235 cm

4
Reliekhouder,
borstbeeld van de
H. Fredericus
Elias Scerpswert.
1362. Deels verguld zilver,
H 45,2 B 24,2 D 17,5

FRANS HALS MUSEUM,

RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

HAARLEM

Aankoop gesteund door
de Vereniging Rembrandt
in 1899

Zulke voorbeelden van stedelijk
kunstbezit als bron van stedelijke trots
zijn er meer. In Leiden werd Lucas
van Leydens triptiek met het Laatste
Oordeel, door de familie Van Swieten
voor haar kapel in de Pieterskerk besteld, tijdens de Beeldenstorm gered
en na de overgang tot het protestantse
geloof in overleg met de erven van de
schenkers op het stadhuis geplaatst.
Maar toen Keizer Rudolf II het werk
voor veel geld wilde kopen en de stad
aarzelde over wat te doen, voorkwam
een actie van enkele kunstenaars, dat
dit meesterwerk uit de Hollandse
Renaissance uit Leiden verdween.
Maarten van Heemskerck maakte
zijn Lucasaltaar voor de kapel van het
kunstenaarsgilde in de Haarlemse Sint
Bavo [3], en gaf het ter herinnering
aan hemzelf en aan zijn kunst aan die
kerk cadeau. Ook zijn geschenk verdween uit de kerk nadat Haarlem tot
het protestantisme was overgegaan en
was voortaan geen altaar meer, maar
uitsluitend nog een schilderij. Het
werd dan ook, en hier begint in feite
ons openbaar kunstbezit, met verschillende andere voortreffelijke stukken
van oude en moderne meesters die uit
de Haarlemse kerken en kloosters
waren verwijderd, op een kamer in het
Prinsenhof geplaatst, waar het gratis
kon worden bezichtigd. En nog voor
de zestiende eeuw was afgelopen,
meende het stadsbestuur van Haarlem
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dat ook de meer actuele schilderkunst
niet in zijn museum mocht ontbreken
en werd er contact opgenomen met de
bekendste schilders van de stad, om
te zien of zij geen werk voor dit – wij
zouden nu zeggen – stedelijk museum
wilden maken. Let wel, dit gebeurde
allemaal voor 1600, lang voordat het
tegenwoordige Frans Hals Museum in
de negentiende eeuw werd opgericht.
In andere Hollandse steden ging
het niet anders, en ook daar brachten
bezorgde burgers en stadsbesturen ten
tijde van de Reformatie kunst in veiligheid. Het ging daarbij doorgaans om
altaarstukken, die door burgers en
hun organisaties aan de kerk waren

5
Het mirakelbrood
1315. Natuursteen,
7,9 x 11,4 x 16,3 cm
STEDELIJK MUSEUM DE
LAKENHAL, LEIDEN

geschonken, en die werken begonnen
nu aan hun tweede leven, dat wil zeggen als kunstwerk zonder meer. De oudere voorwerpen uit de kerken hadden
het meestal minder goed getroffen, en
dat is ook wel begrijpelijk, want die
werden nog niet als kunst beschouwd.
De reliekhouder van Sint Frederik
uit de Dom in Utrecht [4] werd dan
ook niet gered als een meesterlijk stuk
edelsmeedkunst, maar als een heilig
aandenken aan de man wiens schedel
erin werd bewaard. Katholieke gelovigen hebben het kostbare object vervolgens eeuwenlang behoed, totdat het in
de negentiende eeuw, en nu wel
degelijk als kunstwerk, door een Parijse
verzamelaar werd gekocht. Uit zijn
collectie kon het in 1899, toen kunst
uit de middeleeuwen ook om artistieke
redenen werd gewaardeerd – met steun
van de Vereniging Rembrandt voor het
Rijksmuseum worden verworven.
Grof gezegd was de omhulling van
de ooit vereerde schedel inmiddels de
hoofdzaak geworden, want de artistieke
waarde van de verpakking had het
gewonnen van de inhoud, waar inmiddels kennelijk niemand meer om gaf.
Een enkele keer hebben ook bijzondere
objecten uit de Katholieke kerk, zoals
het zogenaamde mirakelbrood uit
Leiden [5], de tijd overleefd zonder
zo’n kunstige verpakking, om later als
aandenken aan het middeleeuws bijgeloof op de historische afdeling van een
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oudheidkamer te belanden. Het brood
van de rijke vrouw dat in een steen zou
zijn veranderd, toen zij het niet met een
hongerige arme wilde delen, is daar
een heel mooi voorbeeld van en het
bijbehorende verhaal kan nog steeds
ontroeren. Het past wat dat betreft in
dezelfde categorie als het kookpotje
dat nog half gevuld in het verlaten
Spaanse kamp zou zijn ontdekt toen
het beleg van Leiden werd beëindigd.
En als u nu moet grinniken om dat
stenen brood of om dat kookpotje uit
de Tachtigjarige Oorlog, denk dan
aan de voedselbonnen uit de Tweede
Wereldoorlog en hoe het toen met uw
ouders of grootouders was gesteld, en
u begrijpt waarom wij ook relieken
zonder kunstwaarde bewaren.
De kracht van veel van de oudere stedelijke musea in Nederland berust op
een combinatie van kunst en van zulke
spullen, van dingen die ons samen iets
kunnen vertellen over de mensen die
ze hebben bewaard en de stad die ze in
haar museum laat zien. Helaas staat die
oude formule de laatste tijd op nogal
wat plaatsen onder druk, omdat het
plaatselijk bestuur of het museum zelf
zich eigenlijk geen raad meer weet met
zijn geschiedenis en ook geen mogelijkheden ziet om iets met zo’n gemengde
verzameling te doen op de markt van
de belevingsindustrie. Los van de
vraag naar de zin van het uitsluitend

6
De evangelisten
Mattheus, Lucas,
Marcus en Johannes
Hendrick ter Brugghen
1621. Olieverf op doek,
ca. 75 x 100 cm
HISTORISCH MUSEUM
DEVENTER

zaken te willen doen, heeft het mij
altijd verbaasd dat de waarde van de
eigen geschiedenis en kunst nog maar
zo zelden wordt herkend als een geweldig middel om de bewoners van een
stad bij hun woonplaats te betrekken,
en dat ook lang niet alle musea lijken
te beseffen dat bijna iedere nieuwkomer
of toerist plezier kan beleven aan de
geschiedenis van de stad waar hij
terecht is gekomen of die hij bezoekt.
De klassieke oudheidkamer bood
daar juist alle gelegenheid toe, en ik
geloof dat die formule nog altijd kan
worden gebruikt, ook al hebben de
meeste van onze stedelijk musea kunst
en geschiedenis gescheiden en vooral
de geschiedenis dikwijls naar het
depot verbannen. Soms lijkt zelfs het
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vertrouwen in het fenomeen museum
helemaal verdwenen.
Het Stedelijk Museum De Waag in
Deventer, dat onlangs werd gesloten,
staat in een stad met zoveel geschiedenis,
dat zelfs een kleine stadswandeling al
de vraag oproept wat zich daar allemaal
heeft afgespeeld, maar om de een of
andere reden is het niet gelukt het
museum bij het beantwoorden van die
vraag succesvol te betrekken. Het werd
door de plaatselijke machthebbers als
saai beschouwd en de collectie gold als
onsamenhangend.
Want wat moet Deventer met vier
schilderijen van de Utrechtse schilder
Hendrik Ter Brugghen [6], zal de
wethouder hebben gedacht, en wat

7
Koekblik van de firma
Gantvoort uit Deventer
HISTORISCH MUSEUM
DEVENTER

moeten wij in ons museum met een grote
verzameling munten en met kostbaar
stedelijk zilver, naast een hoop koekblikken [7] en een oude fiets? Welnu,
ik denk dat het museum van de stad
de daarbij behorende verhalen moet
vertellen, en inzichtelijk zou moeten
maken waarom juist deze schilderijen
en munten, en waarom juist dit zilver
samen met die koekblikken en die oude
fiets wel degelijk één enkele en voor
Deventer zinvolle collectie vormen.
Dat de zoon van Ter Brugghen in
Deventer was gaan wonen, en dat hij
als langstlevend kind van de vier kinderen van zijn vader op zijn oude dag
een goede bestemming heeft gezocht
voor de schilderijen van de vier evangelisten [6], die zijn vader aan zijn kinderen had nagelaten en die na de dood
van de andere drie weer als een complete serie bij hem waren geëindigd –
dat is op zich al een bijzonder verhaal.
En het is ook nogal bijzonder dat deze
Richard Ter Brugghen die schilderijen
daarom aan zijn woonplaats aanbood,
en dat de stad Deventer aarzelde om
dat geschenk aan te nemen, omdat zij
niet goed wist of die werken wel de
moeite van het bewaren waard waren.
Dat de stad vervolgens advies inwon
bij de toen bekendste kunstenaar uit
deze streken, de Rotterdamse fijnschilder Adriaen van der Werff, en zich
door hem liet overreden om de werken
te aanvaarden, is Europese kunstge-
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schiedenis. Met dat verhaal erbij hebben die schilderijen van Ter Brugghen,
die om te beginnen op het stadhuis
werden bewaard, in Deventer iets te
vertellen dat zij nooit zouden kunnen
vertellen in een groot kunstmuseum, en
zij worden er bepaald niet minder van.
Pas in de negentiende eeuw richtten
particulieren een stedelijk museum in
Deventer op, nadat zij met een tentoonstelling de aandacht op de rijke geschiedenis van de stad hadden gevestigd.
En in het verlengde van die tentoonstelling werd er ook gezocht naar het
stedelijk zilver, dat toen al grotendeels
was omgesmolten, maar waarvan in de
loop der jaren toch nog enkele stukken
werden teruggevonden en ook teruggekocht, zoals de zogenaamde Magnus
beker [8], die uit een collectie in
Koeweit kon worden verworven – met
steun van de Vereniging Rembrandt.
Het kostbare zilver, met de verhalen
over zijn gebruik en geschiedenis, de
munten van de oudste muntslag van
Nederland, want ook dat was Deventer,
maar ook die maffe koekblikken en de
geschiedenis van de Deventer koek, de
tapijtontwerpen en de verhalen over
de Deventer weverijen, en die geweldige
fiets, met de verhalen over de eerste
Nederlandse fietsen, die geloof ik in
Deventer werden gemaakt: dat alles
bij elkaar is het verhaal van Deventer.
Het verhaal van zo’n rijke middeleeuwse
stad, die in de tijd van de Republiek

8
Gegraveerd zilveren beker
met decoraties naar prenten
van Bosse en Callot
Antoni Magnus.1664.
Zilver 18,4 cm hoog
HISTORISCH MUSEUM DEVENTER

Aankoop gesteund door de
Vereniging Rembrandt in
2003 (mede dankzij het Prins
Bernhard Cultuurfonds) en de
Mondriaan Stichting

in slaap was gesukkeld en met behulp
van de negentiende-eeuwse nijverheid
weer wakker werd gekust: vertel mij
niet dat zoiets, mits in beeld gebracht
aan de hand van visueel aantrekkelijke
spullen, niets te vertellen heeft dat de
bevolking van Deventer zou interesseren, dat de scholieren uit de stad zou
winnen voor het vak geschiedenis en
de bezoekers van buiten kan verrassen. En let op: die Ter Brugghens
werden, zoals gezegd, door een zoon
van de kunstenaar geschonken, de
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Magnusbeker werd met steun van de
Vereniging Rembrandt voor de stad
verworven, en ook de kern van het met
sluiting bedreigde Speelgoedmuseum,
een satelliet van het voormalig Stedelijk
Museum De Waag, wordt gevormd
door een verzameling die voor de stad
Deventer kon worden gekocht met
steun van – u kunt wel raden wie.
We moeten voor die spullen opkomen.
Er zijn op het ogenblik serieuze plannen
om in 2016 in Dordrecht een tentoon-

stelling te maken over het Stedelijk
Kunstbezit, met als werktitel: Van en
voor de stad. Een typische oudheidkamer als De Waag mag op zo’n tentoonstelling niet ontbreken en om de medewerking van Deventer is inmiddels al
gevraagd: lenen uit depot moet heel
gemakkelijk zijn. De gedachte achter
die tentoonstelling is, kort gezegd,
om er drie soorten stedelijke musea
te laten zien, en daarbij duidelijk te
maken hoe wij vanaf de kunst die uit
de beeldenstorm werd gered, via de
belangstelling voor onze eigen geschiedenis en de plaatselijke kunstproductie,
het stedelijk kunstmuseum hebben
doen ontstaan. Van en voor de stad,
inderdaad, en veelal ook: voor en door
de burger. Het Dordrechts Museum
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heeft het plan al enthousiast omhelsd
– en dat is des te verheugender, omdat
nu juist dat museum van begin af aan
alleen maar een kunstmuseum wilde
zijn, dat in 1842 werd opgericht om
eigentijdse kunst uit Nederland te
tonen.
Zijn eerste aanwinst was toen een
schilderij van Willem de Klerk [9], een
geschenk van een van de oprichters van
het museum, en al spoedig kwamen er
meer cadeaus, zoals van de in Parijs
werkzame Ary Scheffer, destijds de
bekendste schilder van Nederlandse
afkomst, die om te beginnen een werk
aan Dordrecht gaf, dat hij zelf aan zijn
moeder had gegeven, een monster
zoals er niet snel een tweede van zou
kunnen worden gevonden [10]. Later

9
Gezicht aan de Rijn
Willem de Klerk
1843. Olieverf op paneel
66,2 x 89,8 cm
DORDRECHTS MUSEUM

volgde zijn hele nalatenschap, en kreeg
de beroemde Scheffer ook een standbeeld in de stad – let wel, binnen vier
jaar na zijn dood, en in brons, niet in
het goedkope gietijzer, waarin de
Rembrandt op het Rembrandtplein
werd uitgevoerd.
Nu is dat vooral vermakelijk, want
die Scheffer, die heeft de tijd intussen
opgegeten. Maar vergist u zich niet:
de jonge Van Gogh, die een tijdje in
Dordrecht heeft gewoond, was jarenlang in de ban van Scheffers kunst toen
hij nog niet had begrepen dat de kwaliteit van een schilderij niet zozeer in de
voorstelling is gelegen, maar in de uitvoering ervan. Christus als vertrooster
van wie door leven en lot zijn vertrapt
en gekneveld, dat is een mooi beeld,
maar als zo’n mooi idee is geschilderd
met snot en pruimtabak, zoals de dichter
Heine van Scheffers schilderijen zei,
dan blijft het niet om aan te zien.
Cadeaus van liefhebbers en kunstenaars dus, maar ook grote legaten en
middelen om zelf te besteden, zodat
het museum onder meer een werk van
Jozef Israëls kon kopen, voor 9000
gulden maar liefst, destijds een fortuin,
en een Alma Tadema, die nog veel
duurder was. In diezelfde oprichtingstijd werd het verstandige besluit genomen om ook oude kunst te verzamelen,
maar dan alleen van kunstenaars uit
Dordrecht, en om de destijds beste
kunsthistoricus van Nederland te vragen
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10
Christus in Gethsemane
Ary Scheffer
1839. Olieverf op doek, 140 x 98 cm
DORDRECHTS MUSEUM

daartoe voorstellen te doen. Zo kwamen
er onder meer voor 720 gulden twee
werken van Aert de Gelder in het
Dordrechts Museum, waaronder het
Portret van de beeldhouwer Noteman [11],
want de oude kunst was en is doorgaans veel goedkoper dan de nieuwe.
Schilderkunst uit Dordrecht tot 1800,
en het beste uit de Nederlandse kunst
daarna: het bleek een gouden idee en
dat idee bleek ook goed voor het kunstleven in de stad, waar Schoonhoven en
Armando al werden getoond toen daar
elders alleen nog maar om werd gegniffeld. En omdat een collectie nooit af
is, wordt ook aan de verzameling oude
kunst uit Dordrecht nog regelmatig
toegevoegd. Vorig jaar nog werd – met
steun van de Vereniging Rembrandt –
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12

Portret van de beeldhouwer
Hendrik Noteman
Aert De Gelder
1698. Olieverf op doek
85,4 c 69,2 cm

Keukeninterieur met
een dienstmeid
Cornelis Bisschop.
1665. Olieverf op doek,
72 x 97,2 cm

DORDRECHTS MUSEUM

DORDRECHTS MUSEUM

Vrouwelijke
allegorische figuur
Aert De Gelder
Olieverf op doek
86 x 69,2 cm
DORDRECHTS MUSEUM

Aankoop gesteund door
de Vereniging Rembrandt
in 2014

het meesterwerk van Cornelis
Bisschop gekocht [12], een schilderij
dat ook in de grootste musea niet
zou misstaan.
Mijn tijd raakt op, en ik moet voortmaken met mijn minutenwals. Een
tentoonstelling in Dordrecht dus, met
een keuze uit een echte oudheidkamer,
te gast in het oudste museum voor
moderne kunst in Nederland, dat dan
uiteraard ook zelf van de partij zal zijn,
maar vanuit een historisch perspectief
bekeken, en met als derde gast De
Lakenhal, een museum waar objecten
van geschiedenis en kunst beide
worden verzameld en naar mijn smaak
op het ogenblik ook voorbeeldig worden getoond.
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Het Leids openbaar kunstbezit, ik
zei het al, begon met de Lucas van
Leyden op het stadhuis, gered uit de
Beeldenstorm, maar het museum zoals
wij dat kennen ontstond pas na een
historische tentoonstelling in de late
negentiende eeuw en had als focus:
Leiden. En omdat Leiden erop te zien
was, kocht de Lakenhal in 1904 voor
ruim 3000 gulden een van de mooiste
schilderijen van Jan van Goyen [13], en
het museum vroeg, en kreeg, daarvoor
steun van de Vereniging Rembrandt,
die haar 2000 gulden schonk. Het was
een van de eerste keren dat een stedelijk museum werd bijgestaan door de
Vereniging, en dat zou ook tot in de
tweede helft van de afgelopen eeuw
zeldzaam blijven.

13
Gezicht op Leiden uit
het noord-oosten
Jan van Goyen
1650. Olieverf op paneel
65 x 97,5 cm
STEDELIJK MUSEUM
DE LAKENHAL, LEIDEN

Aankoop gesteund door
de Vereniging Rembrandt
in 1904
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Maar daarna was de Lakenhal een van
de vele stedelijke musea die zich graag
bij de Vereniging meldden – en werd
onder meer de aankoop van het grote
stilleven van David Bailly gesteund,
een werk dat ook in het Rijksmuseum
niet zou misstaan [14]. En natuurlijk
droomde Leiden, van Lakenhal tot
VVV, altijd van een eigen Rembrandt,
en waarachtig, ook die wens werd
intussen vervuld, met een schilderijtje
dat geldt als Rembrandts eerste [15].
En zo wordt kunst geschiedenis, als u
begrijpt wat ik bedoel – en dat kan, en
mag, maar dan ook alleen in Leiden.
Ik ben zelf wat dat betreft in de loop
der jaren wat gemakkelijker geworden,
geloof ik, en heb bijgeleerd door les te
geven. Soms komt de kunst binnen door
de geschiedenis, en soms de geschiedenis door de kunst. De plaatsbepaling
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15
De brillenverkoper
(Het Gezicht)
Rembrandt van Rijn
circa 1624. Olieverf op
paneel 21 x 17,8 cm

14
Vanitas-stilleven met
zelfportret van de schilder
David Bailly
1651. Olieverf op paneel
89,5 x 122 cm

STEDELIJK MUSEUM

STEDELIJK MUSEUM

DE LAKENHAL, LEIDEN

DE LAKENHAL, LEIDEN

Aankoop gesteund door
de Vereniging Rembrandt,
het Mondriaan Fonds,
de Vereniging van
Belangstellenden in de Lakenhal
en de Gemeente Leiden in 2012

Aankoop gesteund door de
Vereniging Rembrandt, de
Vereniging Belangstellenden
in de Lakenhal en de
Stichting Openbaar
Kunstbezit in 1968
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in de tijd en tot elkaar, daar gaat het
mij inmiddels alsmaar vaker om, en
een van de leukste werkgroepen die
ik als uw fellow samen met Hilbert
Lootsma ooit gegeven heb, ging over
de stedelijke musea. Vijfentwintig
studenten mochten elk een museum
kiezen en kregen daarbij als te beantwoorden vragen mee: Hoe is je museum
ontstaan, hoe heeft het zich ontwikkeld,
hoe staat het er nu bij, en vooral: wat
zou je ermee doen als het jouw museum
was. En dan van het Van Abbe tot en
met het stadsmuseum in Woerden, dus
in de loop van die werkgroep werd de
hele rijkdom van het Nederlandse museale landschap zichtbaar, met aandacht
voor zijn achtergrond, zijn geschiedenis,
zijn ambities en zijn mogelijkheden.
Het kleine, maar conceptueel heldere
museum in Kampen werd door de stu-

denten als een van de beste beschouwd,
net als het museum in Dordrecht.
En dat klopt ook met een heel andere
ervaring. Toen Dordrecht in 2007 zes
maanden de tijd kreeg om Van Goyens
Gezicht op Dordrecht [16], dat al enkele
tientallen jaren als bruikleen van het
Rijk in het Dordrechts Museum hing,
van de erven Goudstikker te kopen,
besloot het museum dat bijna tegen
beter weten in te proberen. Om in zo’n
korte tijd de gevraagde en voor een Van
Goyen ongehoorde 3,5 miljoen euro
te vinden, dat was het soort opdracht,
dat een hulpeloos kind van een boze
stiefmoeder in een sprookje krijgt – dat
wil zeggen: bedoeld om te mislukken.
Maar het museum voerde campagne
met de mooie slogan Geef Dordrecht zijn
gezicht terug – en zie, het eerste miljoen
van de Mondriaan Stichting en de
Vereniging Rembrandt samen werden
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binnen enkele dagen toegezegd, op de
voet gevolgd door een niet minder
royale gift van het VSB Fonds. En het
mooiste was, dat de hele stad vervolgens
mee ging doen, met als resultaat dat
de vrienden van het museum en de
inwoners van Dordrecht die Van Goyen
hebben kunnen kopen en aan zichzelf
en aan elkaar cadeau hebben kunnen
doen – Van en voor de stad.
16
Gezicht op de oude Maas bij
Dordrecht
Jan van Goyen
1651. Olieverf op paneel 67,2 x 98,1 cm
DORDRECHTS MUSEUM, DORDRECHT

Aankoop met steun van de
Vereniging Rembrandt, het Mondriaan
Fonds, VSB Fonds, het SNS Reaal
Fonds, de Van der Mandele Stichting,
het Elise Mathilde Fonds, Netwerk,
en vele bedrijven en particulieren uit
Dordrecht en heel Nederland
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