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De keus van Kunstschrift is een door liefheb-
bers en specialisten uitgelichte kleine selectie 
uit het overweldigende aanbod aan tentoon-
stellingen, aanwinsten, boeken en ander  
kunst-nieuws. In korte stukken bieden wij  
u een lei-draad door het museale oerwoud. 

VINGEROEFENINGEN
Gipsotheek aan Zee
Beelden aan Zee, het museum voor moderne en 

hedendaagse beeldhouwkunst in de Scheveningse 

duinen, heeft een gipsotheek geopend. Het is één

zaal zonder zicht op zee, maar vanwege heden-

daagse eisen van branding heet-ie Gipsotheek 

aan Zee. Gipsotheek? Dat is geen bekend begrip 

Mari Andriessen, Gipsen voorstudie voor de Dokwerker  
te zien in de Gipsotheek in Museum Beelden aan Zee, Scheveningen

in Nederland; het woord ontbreekt zelfs in de 

Van Dale. Maar het is precies wat het zegt: een 

verzameling van gipsen beelden. Degenen die 

het fenomeen kennen zulken het vooral asso-

ciëren met koud-academisch studiemateriaal, 

zoals de gipscollecties met antieke hoogtepunten 

die zo’n twee generaties geleden in een bevrij-

dingsroes zijn opgedoekt en weggegooid. Of 

met de beroemde gipsotheek van de neoclassi-

cistische Antonio Canova (1757-1822) die zijn 

werkplaatsverzameling naliet aan zijn piepkleine 

geboortedorp Possagno in de Veneto. De Gipso-

teca Canoviano bestaat nog steeds en is prachtig. 

Alhoewel: zoveel spierwitte naakten in perfect 

shape werken toch wel wat beklemmend. 

De Gipsotheek aan Zee heeft gelukkig niets van 

die onbezielde sfeer. Een essentieel verschil is 

dat het hier om moderne gipsen gaat en die 

kennen niet die geïdealiseerde vormenpracht. 

De gips-associatie ligt voor het moderne tijdperk 

heel anders en die is zeker  gevoed door de tal-

loze fotoreportages van het Parijse atelier van 

Alberto Giacometti (1901-1966). Die foto’s lijken 

te zeggen dat la sculpture d’aujour’hui bovenal 

een aanmodderen-in-het-wit is, met mens, muur 

en vloer onder klodders en stof. Gips heeft zeker 

geholpen het werkmanskarakter van het beeld-

houwersvak in de twintigste eeuw te behouden: 

geen artistiekerige attitudes, maar handen uit 

de mouwen. Beeldhouwers als dokwerkers zeg 

maar.  

De Gipsotheek aan Zee houdt het midden tussen 

monumentale begraafplaats en morsige werk-

plaats. Door een ruimtegebrek in verhouding tot 

de omvang van de gipscollectie – zo’n duizend 

stuks – is van classicistische leegte hier geen 

sprake. De volle vitrines en formaat-variaties 

maken het eerder gezellig druk. Het wordt in die 

veelheid een sport om de verschillende stappen 

van het werkproces te volgen, en dat kan dikwijls 

heel goed, omdat er van sommige beeldhouw-

werken veel schetsen en modellen bijeen zijn 

gebracht. Grotere stukken staan vrij op houten 

bokken, wat bijdraagt aan de werkplaatssfeer. 

Bezoekers worden uitgenodigd om in een aan-

grenzende ruimte zelf met gips in de weer te gaan. 

Niet alleen kinderen, maar iedereen die bij het zien 

van de witte processtukken zin krijgt om zelf aan het 

werk te gaan.     

Arjan de Koomen

VORMGEVING
Klaarhamer in het Centraal Museum
Als ‘een vakman, voorganger en vernieuwer’, zo 

omschreef Gerrit Rietveld zijn leermeester Piet 

Klaarhamer in een In Memoriam. Toch komt de 

naam Klaarhamer niet meteen bovendrijven als 

je aan Nederlandse iconen van de moderne archi-

tectuur en meubelontwerp denkt. Is dat terecht? 

Klaarhamer volgens Rietveld
Centraal Museum, Utrecht
t/m 22 maart
www.centraalmuseum.nl

Het Centraal Museum in Utrecht wil laten zien 

van niet.  

Jarenlang is wijlen kunsthistoricus en Rietveld-

kenner Marijke Kuper bezig geweest met haar 

diepgravende onderzoek naar het leven en werk 

van de architect en vormgever Piet Klaarhamer 

(1874-1954). De uitkomsten van dat onderzoek wor-

den nu door het Centraal Museum gepresenteerd.  

Het werk van Rietveld en zijn tijdgenoten is een 

van de verzamelgebieden van het museum, dus 

een tentoonstelling over Klaarhamer is er op haar 

plaats.

Klaarhamer woonde en werkte een groot deel van 

zijn leven in Utrecht. Zijn vroege werk, dat wordt 

gekenmerkt door heldere constructies, zichtbare 

en eenvoudige materialen en een robuust karak-

ter, laat een duidelijke verwantschap met Berlage 

zien. Klaarhamer onderhield contact met leden 

van De Stijl, waaronder Bart van der Leck, en zijn 

latere ontwerpen vertonen steeds meer kenmer-

ken die met die beweging worden geassocieerd: 

constructivistische principes, geometrische vor- 

men en primaire kleuren. In 1933 stopte Klaar-

hamer met zijn praktijk. Hij vertrok uit Utrecht 

en wijdde zich in Ede, tot zijn overlijden, volledig 

aan de filosofie.

Er is voor de tentoonstelling een uitgebalanceerde 

Zaaloverzicht van de tentoonstelling Klaarhamer volgens Rietveld
t/m 22 maart te zien in het Centraal Museum, Utrecht

keuze uit Klaarhamers brede oeuvre gemaakt: 

ongeveer zestig voorbeelden van zijn typografie, 

meubels, gebruiksvoorwerpen en architectuur-

ontwerpen. Rondom de objecten is een schat aan 

documentatie te zien. De tentoonstelling is met 

aandacht samengesteld en zorgvuldig vormgege-

ven en uitgevoerd: de plateaus onder de meubels, 

die lijken te zweven boven de vloer, zijn goed 

gekozen, net als de losse vitrines in de ruimte 

die in hun constructie precies lijken op de ‘ranke 

ruimtedieren’ van Rietveld. Ook de meubels 

zelf zien er onberispelijk uit, al wordt een aantal 

ervan tot op de dag van vandaag gebruikt.

Door de hele tentoonstelling heen krijgt Klaar-

hamers samenwerking met Rietveld en Bart van 

der Leck de aandacht. De keuze daarvoor is 

bewust, zoals ook blijkt uit de titel van de ten- 

toonstelling (Klaarhamer volgens Rietveld), maar 

zorgt er wel voor dat Klaarhamers aandeel hier 

en daar onderbelicht blijft. De video’s aan het eind 

van de tentoonstelling – waarin huidige bewoners 

van Klaarhamerhuizen hun woonervaringen delen – 

en vooral ook de publicatie maken dat ten dele 

goed.  

Klaarhamer was een eigenzinnige architect met 

een perfecti0nistische inslag en oog voor de 

De keus van

Gipsotheek aan Zee
Museum Beelden aan Zee, Scheveningen
www.beeldenaanzee.nl

wensen van bewoners. Zijn talenten kwamen het 

beste tot hun recht in architectuurontwerpen 

zoals die voor woningblokken aan het Park Oog 

in Al in Utrecht.

Dat er beslist een wederzijdse uitwisseling van 

ideeën was tussen Rietveld en Klaarhamer, wordt 

mooi gedemonstreerd in de meubelontwerpen 

die naast elkaar te zien zijn. Rietveld keek naar 

de robuuste ontwerpen van zijn vroegere docent 

(zoals de blauwe leunstoel met doorlopende 

rugleuning uit 1905), Klaarhamer leerde op zijn 

beurt van het werk van zijn voormalige student: 

zijn wit-oranje leunstoel (ca 1928-1933) lijkt als 

twee druppels water op Rietvelds overbekende 

lattenstoel (1919).

Klaarhamer volgens Rietveld laat Klaarhamer zien 

als een belangrijke schakel tussen de negentiende- 

eeuwse traditie van Berlage en Cuypers en de 

twintigste-eeuwse avant-garde van Rietveld en 

De Stijl. Dat is geen verkeerde manier om erkend 

te worden.

Roos Hollander
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AANWINST 
Hammershøis kamer in Boijmans
Eerst ziet de toeschouwer de wand van een grijs- 

witte, lege kamer. Als de blik van links naar rechts 

gaat komt hij terecht bij een openstaande balkon- 

deur, die de helft is van een dubbele balkondeur. 

Door het glas van de openstaande deur zie je 

nog een raam. Een Room without a view. Onge-

bruikelijk. Genoeg balkons in de schilderkunst, 

van Manet tot Caillebotte, maar zij buiten juist 

het balkon ten volle uit. Met personages halver-

wege binnen en buiten, hoog boven de straat,  

genietend van hun uitzicht. Maar dit is niet Parijs, 

dit huis staat ergens buiten Kopenhagen.

In het werk van Vilhelm Hammershøi (1864-1916) 

draait veel om vrijwel lege withouten huizen die 

je de rug toekeren, net als de figuren in zijn inte- 

rieurs die, als toevallig, bladerend in een boek, 

met neergeslagen blik of op de rug gezien wor- 

den aangetroffen. Vaak schilderde hij het achter-

hoofd van zijn vrouw. Michaël Borremans moet 

dat hebben opgepikt. 

De deur staat open, maar op het balkon lijkt het 

nog wat te fris. De kamer met balkon heeft als 

ondertitel Het spreeuwennest – de naam van het 

huis – maar wat die spreeuwen zien komen we 

niet te weten. Van wat buiten is zie je niets.

Hammershøi schilderde een ander huis, net zo 

vuilwit, met een binnenplaats waar vele ramen 

uitgeven op andere ramen, je ziet er niets dan 

huis. Wanneer zoveel niet getoond wordt benauwt 

dat. Je gaat er de Scandinavische geslotenheid 

in zien.

De kamer met balkon uit 1911 die Boijmans heeft 

aangekocht is de eerste aankoop van een Ham-

mershøi in Nederland. Trots wordt hij in het 

museum omgeven door een zaaltje met venster-

kunst uit alle tijden, uit de eigen collectie, onder 

de kop De balkonkamers. Hammershøi ontmoet de 

MOVE ON...! 100 jaar animatiekunst
KAdE, Amersfoort
t/m 10 mei
www.kunsthalkade.nl

Still uit A single life, animatiefilm door Job, Joris & Marieke
t/m 10 mei te zien in KAdE, Amersfoort

ANIMATIE
Move On...! in Amersfoort
‘Animatiefilmers en beeldend kunstenaars ope-

reren over het algemeen gescheiden’, schrijven 

de samenstellers van MOVE ON…!, maar die 

scheiding lijkt me theoretisch; in de praktijk zit 

het dicht opeen. Neem een animatiebureau als 

Job, Joris & Marieke, kersverse Oscar-genomi-

neerden, en in KAdE te vinden bij de beeldende 

kunstenaars. Zij maken vrolijke computeranimaties 

met een kop en een staart; recent bijvoorbeeld 

nog als clip bij Blauzuns Bon Voyage. Hun werk 

is veel traditioneler en toegankelijker dan bijvoor-

beeld Chris Landreths krankzinnige biopic Ryan, 

hier te vinden bij de animatiefilmers. De grenzen, 

wil ik maar zeggen, zijn dun.

In Amersfoort zijn beide vertegenwoordigd, kun-

stenaars en animatiefilmers. De expositie werpt 

licht op vijfenvijftig memorabele personages uit 

honderd animatiefilms; ook zijn er tientallen 

korte kunstfilms, werk van aanstormend talent, 

workshops, making offs etcetera. Die lijst met 

personages, daar valt op af te dingen, en dat is 

ook de bedoeling; de samenstellers moedigen 

kijkers aan om hun eigen lijstjes te verzinnen. 

Iedereen heeft zo z’n favorieten. De gezonde 

Hollandse, met zaterdagochtendcartoons groot-

gebrachte jongen in mij achtte het aandeel super-

helden in KAdE ondervertegenwoordigd. Hier 

geen Spiderman, Batman, He-man, Blackstar, 

Sport Billy, Teenage Mutant Ninja Turtles of 

Samurai Pizza Cats; zij bleven achterwege ten  

faveure van historisch verantwoorde – maar in 

het collectieve geheugen obscure – figuren als 

Gertie the Dinosaur of de naamloze vader en 

dochter uit Father and Daughter. Gelukkig zitten 

Beavis and Butthead er wel bij.

Het is ook echt een mer à boire. Denk aan de 

klassieke Disney tekenfilms of de bekende stop 

motion-films met kleipoppetjes en dansende stuk- 

ken vlees, het soort waar ze in Tsjechoslowakije 

dol op waren, maar ook aan meer obscure tech- 

nieken als pixillatie (animatie met mensen) en 

collage-animatie. Ander werk ontstond door direct 

in de emulsielaag van de film te krassen of met 

scherpe krabbertjes los te gaan op zwartgeverfde 

gipsplaten.

Die laatste techniek – Kentridge gebruikt hem 

meen ik ook – stond aan de basis van een van 

de meest intrigerende films op de tentoonstel-

ling: Franz Kafka van Piotr Dumala. Dumala is 

een Poolse animator met een voorkeur voor 

zwartgallige sprookjes waaronder een scabreuze 

Roodkapjebewerking; deze film is serieuzer. 

Over het verhaal kan ik niet meer vertellen dan 

dat Kafka én met de onderbuurvrouw naar bed 

gaat én de hele tijd naar insecten zit te turen én 

zelf ook nog even een insect wordt, maar dat het 

verder tamelijk plotloos en associatief is. De film 

verbeeldt goed des schrijvers benauwende sfeer, 

maar negeert zijn humor. Er zitten veel beelden 

in van zwiepende boomkruinen en donker glim-

mende Praagse straten. Na afloop heb je zin in 

iets luchtigers.

Dat is er in overvloed. In de figuur van Homer 

Simpson bijvoorbeeld, de eeuwig onnozele pater 

familias van Amerika’s grappigste familie. Of 

Droopy, de treurige pup-detective. Laten we natio-

nale knuffel-leeuw Loekie niet vergeten.  

Die promoveerde van opvuller van reclameblok-

ken naar volwaardig museumstuk. Asjemenou.

Stefan Kuiper

De balkonkamers. Hammershøi ontmoet de collectie
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
t/m 17 mei
www.boijmans.nl

Vilhelm Hammershøi, De kamer met balkon (Het Spreeuwennest), 1911
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

collectie. Met onder meer een schemervideo van 

David Claerbout waar je lang naar moet staren 

voor hij zich openbaart en een vensterconstructie 

van Gerhard Richter. Er is ook een grotere zaal, 

vrij associërend gevuld met vooral schilderkunst 

en objecten die verband houden met verstilling. 

Van Willem Witsen tot Vuillard, van Hans Arp 

tot Odilon Redon. Dat kan geen kwaad; al is het 

verband verwijderd, het museum in je hoofd wordt 

erdoor verrijkt. 

Wim Noordhoek

MEER KEUS
De schilderijen die de Gemäldegalerie in Dresden 

op reis stuurde zijn lang niet allemaal van hoge 

kwaliteit. Er is in Groningen zelfs een zaal met 

alleen maar kopieën. Toch stoort dat niet, integen- 

deel zelfs. Alle schilderijen die worden getoond 

zijn feitelijk illustraties bij een groot verhaal.  

Dat begint met twee statusgevoelige achttiende-

eeuwse Saksische keurvorsten die hun aanzien 

wisten te vergroten door in Dresden een uitge- 

lezen schilderijencollectie bijeen te brengen. Daar-

bij hielden zij de smaak van de elite nauwlettend 

in het oog – Rafael, Titiaan en Rembrandt moch-

ten niet ontbreken – maar tegelijkertijd streefden 

ze naar een overzicht van de verschillende genres 

en schilderscholen. De collectie werd toeganke-

lijk voor een breed publiek, een mooi verlichtings-

streven, en studenten van de kunstacademie 

mochten de schilderijen van Rafael kopiëren. 

Henry Clay Frick (1849-1919) was geen vorst met 

verlichtingsidealen maar een Amerikaanse groot-

industrieel die in 1880 zijn fortuin had gemaakt 

en, na een bezoek aan de Wallace Collection in 

Londen, besloot zelf ook zo’n prestigieuze privé-

collectie op te bouwen; om die mettertijd aan 

de staat na te laten, inclusief zijn indrukwekkende 

woonhuis dat speciaal voor de collectie werd 

ontworpen. The Frick Collection is een begrip 

voor elke kunstliefhebber die New York aandoet. 

Zoals daar Holbein, Velàzquez, Vermeer, Rem-

brandt en noem maar op in het interieur zijn 

opgenomen is echt uitzonderlijk. Even uitzonder-

lijk is het feit dat het Mauritshuis erin geslaagd 

is een flink aantal mooie bruiklenen – schilde-

rijen, tekeningen en sculptuur – uit die collectie 

te bemachtigen.

Annemiek Overbeek

Pieter Bruegel de Oude, De drie soldaten, 1568
t/m 10 mei te zien in het Mauritshuis, Den Haag

de keus van kunstschrift

52 53



54

Speciale lezersaanbieding

Naar aanleiding van de tentoonstelling Late 

Rembrandt in het Rijksmuseum (van 12 febru-

ari t/m 17 mei) organiseer het museum een  

collegereeks om meer verdieping en  inzicht 

te krijgen in het late werk van Rembrandt.  

De reeks bestaat uit vier bijeenkomsten die 

worden gegeven door experts van het Rijks-

museum. Kunstschriftlezers kunnen tegen 

een speciaal tarief de colleges bijwonen.

1 Rembrandts late werk: leven en stijl

Gregor Weber, hoofd beeldende kunst en Jonathan 

Bikker, conservator onderzoek schilderijen

De werken die Rembrandt in de laatste 

jaren van zijn leven maakte (ca 1652-1669), 

zijn zo anders dan wat hij daarvoor deed, 

dat ze een eigen ‘periode’ in zijn oeuvre 

vormen. Dit college geeft een beeld van de 

meest typerende kenmerken van Rem-

brandts late stijl.

2 Rembrandts atelier

Jonathan Bikker, conservator onderzoek 

schilderijen en Anna Krekeler, restaurator 

schilderijen

Rembrandts schilderspraktijk: over de mate-

rialen die hij gebruikte, over de manier waar- 

op hij zijn werken opbouwde en de beslis-

singen die hij tijdens het schilderen nam.

3 Rembrandt als prentmaker

Erik Hinterding, conservator prentkunst

Over de vele manieren waarop Rembrandt 

in zijn late jaren experimenteerde met de 

prentkunst. Zo gebruikte hij kostbaar papier 

dat een bijzonder effect gaf aan de voorstel-

ling. 

 

4 De keuze van Rembrandt

Gregor Weber, hoofd beeldende kunst

Ook in de keuze van zijn onderwerpen was 

Rembrandt in zijn late jaren bijzonder 

eigengereid. In de thema’s die hij koos en 

in de manier waarop hij ze aanpakte ging 

hij geheel zijn eigen weg. 

Data: vrijdag 6, 13, 20 en 27 maart, van 14-16 

uur; dinsdag 31 maart, 7, 21, 28 april van 

19.30–21 uur

Plaats: Auditorium Rijksmuseum

Speciale aanbieding voor abonnees van 

Kunstschrift: 98 euro per persoon, excl.  

museum- en/of tentoonstellingsbezoek 

Inschrijven: rijksmuseum.nl/kunstschrift

Rembrandt zelf. Een derde mogelijkheid is: iets toe-

voegen dat er net aan ontbrak (een bepaald senti-

ment,  kleur, of ruimtelijkheid) – of zelfs volledig 

afscheid van hem nemen, tot je bijna een anti- 

Rembrandt wordt. Dat laatste gebeurde bijvoor-

beeld met Godfried Kneller. Aanvankelijk was hij 

bij Rembrandt in de leer, zoals goed te zien is aan 

zijn vroege werk; maar later, als portetschilder van 

de Engels aristocratie, gebruikte hij een ander, def-

tiger idioom. 

   Die hang naar een wat grotere sjiek, zie je in de 

latere periode van Rembrandts loopbaan als schilder 

en leraar ook bij andere leerlingen, zoals Ferdi-

nand Bol. Een mooi voorbeeld is het allegorische 

portret van Margarita en Anna Maria Trip: het 

rembrandtieke karakter zweemt er overduidelijk 

doorheen, en tegelijk is het ook fundamenteel 

anders in het uitgesproken kleurgebruik en de 

algehele helderheid, naast Rembrandts late sugges-

tieve zompigheid. 

   Maar ook in deze periode, toen Rembrandts stijl 

en kunstopvatting minder courant was en concur-

rentie te verduren kreeg van kunst met een meer 

classicistisch en deftig karakter, bleven er leerlin-

gen komen. Sommigen hadden een bescheiden  

carrièreperspectief. Van hen kennen we bijvoor-

beeld alleen zeer Rembrandt-achtige, mooie teke-

ningen van een boerderij hier, of de Amstel daar. 

Anderen zochten een echte loopbaan als schilder, 

in een richting die niet veel afweek van wat Rem-

brandt had gedaan. Een mooi en interessant voor-

beeld daarvan is Aert de Gelder. Sommige eigenaar-

digheden van Rembrandt vergroot hij nog verder uit, 

maar hij brengt er toch iets eigens in, waardoor hij 

altijd wel goed is te onderscheiden van Rembrandt. 

Soms is dat door een eigen zwakheid – zoals in een 

bepaalde vormvastheid in de rijkelijk toegepaste 

losse toets; maar soms ook door een eigen kwali-

teit, bijvoorbeeld in de lieflijkheid van de gelaats-

trekken van zijn figuren.

Het Rembrandthuis laat dit alles goed zien in de 

tentoonstelling over Rembrandts late leerlingen 

(van 12 februari t/m 17 mei). Zestig tekeningen en 

twintig schilderijen demonstreren wat het begrip 

‘invloed’ zoal omvat. Hoe het zich schuilhoudt in 

kleine hoekjes en motieven, in de schets van een 

compositie zo goed als in moeilijker grijpbare zaken 

als de manier waarop verschillende figuren in een 

scène zich tot elkaar verhouden. Hoe het licht door 

een raam valt. De manier waarop een drama, klein 

of groot, wordt gesuggereerd. Alles waar het karakter 

van de meester zich laat voelen.

Mariëtte Haveman en Jeroen Stumpel

Elke zon heeft zijn planeten, en de kunstgeschiede-

nis is vol van zulke sterren: Giotto, Michelangelo, 

Rembrandt. Uit alles blijkt dat Giotto leerlingen, 

assistenten en navolgers had die probeerden te 

flonkeren door iets van zijn licht te weerkaatsen. 

In het geval van Giotto weten we niet precies hoe 

dat ging, omdat we niet echt weten hoe zijn werk-

plaats was georganiseerd, en of hij er bijvoorbeeld 

werkelijk een soort school op na hield. Wel zien we 

zijn invloed terug in het werk van latere meesters. 

Dat schuilt in concrete details maar ook in iets 

dat zich moeilijker laat vangen, behalve in het wel 

heel omvattende begrip ‘karakter’. Vaak is er een 

andere grootmeester voor nodig om dat karakter 

uit de kunst te wissen.

   Van Michelangelo weten we alweer meer, zoals dat 

hij juist geen concrete opleiding of leerlingen had 

– maar desondanks school maakte als weinig andere 

kunstenaars in de geschiedenis. Dat laatste was bij 

Rembrandt ook zo, maar daar weten we juist weer 

zeker dat hij wel degelijk les gaf, en vaak ook aan wie. 

   Als leraar van verschillende generaties kunste-

naars had Rembrandt een stelsel van leerlingen 

gecreëerd waarvan sommigen wijder banen om 

hem heen trokken dan anderen. En een enkeling 

wist de afstand zo te vergroten dat het licht van 

Rembrandt nog maar flauwtjes werd gereflecteerd. 

   Wat kan je doen als leerling? Je kunt proberen 

om je meester zoveel mogelijk te benaderen, zoals 

jonge pupillen vaak doen. Je kunt ook proberen om 

hem op een onderdeel of een kenmerk te overtref-

fen, en daarin nog rembrandtieker te worden dan 

De late  
Rembrandt en  
zijn pupillen

Rembrandt, Zelfportret 
met twee cirkels, ca 1665-
1669 • olieverf op doek, 

114,3 x 94 cm • t/m  
17 mei te zien in het 

Rijksmuseum, Amsterdam
 

Godfried Kneller, Zittende 
oude man met een stok,  

ca 1668 • olieverf op doek, 
80 x 67,9 cm • t/m 17 mei 
te zien in het Rembrandt-

huis, Amsterdam

 Aert de Gelder, 
Vertumnus en Pomona 
(detail),1685 • olieverf 

op doek, 122 x 93,5 cm • 
Národni Galerie, Praag  
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Bestel nu uw verzamelband

Kunstschrift is een tijdschrift om te bewaren.  
En van tijd tot tijd nog eens in te zien.

De ervaring leert dat dat het best gaat in de bewaar- 
banden. Elke band biedt ruimte voor een jaargang  
Kunstschrift. Niet alleen laten de verschillende  
afleveringen zich zo het beste naslaan, ook vormen 
de banden een goede bescherming tegen bescha- 
diging en verkleuring.

Een band is € 17,50  Twee banden € 33,00
Drie banden € 47,00

Voor elke jaargang tot en met 2014 is een apart  
register, op naam van auteur en afgebeeld kunst- 
werk. Deze kosten € 3,00 per stuk.

U kunt de banden en/of registers bestellen door  
het bedrag over te maken naar rekeningnummer  
NL93RABO0336679270 tnv Kunst en Schrijven, 
Zutphen. In het betalingskenmerk vermelden:  
bewaarband. U kunt ook bestellen met de bon in  
dit Kunstschrift.

Bezoek onze website: www.kunstschrift.nl


