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Zes topstukken uit de collectie Van Regteren Altena voor 
Nederland behouden 
 
Met een snelle actie heeft de Vereniging Rembrandt zes tekeningen van Nederlandse meesters 
uit de collectie Van Regteren Altena aangekocht. De Vereniging had de drie grote Nederlandse 
prentenkabinetten gevraagd welke bladen voor de Collectie Nederland van groot belang waren.  
 
Veiling 
Op 10 juli jl. vond in Londen bij Christie’s de veiling plaats van een groot aantal topstukken uit de 
Collectie Van Regteren Altena. De prentenkabinetten van het Rijksmuseum, Museum Boijmans Van 
Beuningen en Teylers Museum konden dankzij de snelle actie van de Vereniging Rembrandt hun 
collecties verrijken op een veiling waar verzamelaars van over de hele wereld aanwezig waren. De 
drie musea kregen zo meer tijd om de benodigde fondsen te organiseren voor hun eigen aandeel in 
de aankoop. 
 
Topstukken 
Aangekocht zijn zes topstukken van relatief onbekende Nederlandse meesters uit de 16

de
 en 17

de
 

eeuw: Matthijs Cock, Jan Cornelisz. Vermeyen, Abraham Bloemaert, Hans Savery, Johan Lagoor en 
Adriaen Verboom. Stuk voor stuk zijn het belangrijke aanvullingen voor de drie 
museumverzamelingen. Bovendien zijn ze alle zes een verrijking voor de Collectie Nederland. Zo zijn 
de tekeningen van Vermeyen in Nederland op één hand te tellen. Van Lagoor is dit de enige bekende 
gesigneerde tekening. In het geval van Bloemaert betreft het een directe voorstudie voor een schilderij 
in Museum Boijmans Van Beuningen.   
 
 “Het is zoiets wonderbaarlijks dat er in ons land in die tijd zoveel prachtige tekeningen zijn gemaakt 
door nagenoeg onbekende meesters. Heel goed dat de Vereniging Rembrandt dit initiatief heeft 
genomen en fantastisch dat het gelukt is”, aldus Michiel Plomp, hoofdconservator Kunstverzamelingen 
van Teylers Museum. 
 
Presentatie 
Inmiddels hebben de drie musea hun aandeel in de aankoop voldaan en zijn de tekeningen aan hen 
overgedragen. Het nieuws werd bekend gemaakt bij de jaarlijkse Rembrandtlezing. De zes tekeningen 
zijn van 19 t/m 25 november te zien in een kleine presentatie in het Prentenkabinet van Teylers 
Museum. 
 
De Fondsen  
De aankoop van de zes tekeningen is mede mogelijk gemaakt door de Vereniging Rembrandt, mede 
dankzij haar Stortenbeker Fonds, haar Themafonds Prenten en Tekeningen, de Stichting Nationaal 
Fonds Kunstbezit, Het Mondriaan Fonds, de Stichting Boijmans Van Beuningen, het Prins Bernhard 
Cultuurfonds (mede dankzij het Breeman Talle Fonds), Matthijs de Clercq (New York), The Brook 
Foundation, BankGiro Loterij en het VSBfonds. 
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Johan Lagoor (1620-1660) Groep bomen 

Zwart krijt, pen in bruine inkt, groene en bruine waterverf;   

18.8 x 24.4 cm. Teylers Museum 

 

 


