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Voorwoord
Hierbij ontvangt u het tweede jaarverslag van de Stichting Kunstbezit ’s-Graveland.
De Stichting Kunstbezit ’s-Graveland beheert de uitgebreide kunstcollectie in het
gemeentehuis van Wijdemeren en enkele kunstobjecten in het buitengebied. De basis van
de collectie van de Stichting bestaat uit de waardevolle schilderijen en beeldhouwwerken van
de voormalige gemeente ’s-Graveland. Het gaat om schilderijen van kunstenaars die
omstreeks 1900 en later de omgeving van Kortenhoef als inspiratiebron gebruikten. Door de
hoge kwaliteit van hun werk ontstond een Kortenhoefse School als schilderstroming. De
collectie in het gemeentehuis geeft een representatief beeld van de schilders uit deze
stroming.
Tegelijkertijd beheert de Stichting moderne werken van hedendaagse kunstenaars.
Door de gezonde financiële basis van de Stichting konden wij ook dit jaar in deze categorie
weer enkele fraaie schilderijen aanschaffen. Hiermee hebben wij invulling gegeven aan de
wens uit het ambtenarenapparaat van Wijdemeren om meer aandacht aan moderne kunst te
besteden.
Door werken van levende kunstenaars woonachtig en/of werkzaam in de gemeente
Wijdemeren te acquireren, geven wij uitvoering aan de (hierop) aangepaste statuten in
januari 2016. Net als vorig jaar zijn de aankopen door zowel medewerkers van de gemeente
Wijdemeren als door bezoekers zeer positief ontvangen.
Zoals gebruikelijk informeren wij u in dit jaarverslag ook over onze andere activiteiten, zoals
het verlenen van medewerking aan een expositie in het Huizer Museum. Voor de prettige en
constructieve samenwerking is een woord van dank op zijn plaats aan mevrouw Nienke de
Wit, directeur van het museum, en haar medewerkers.
Op de begroting is jaarlijks een post voor restauraties opgenomen, zodat er weer ruimte was
voor het restaureren en schoonmaken van schilderijen. Over al onze activiteiten kunt u meer
lezen in dit jaarverslag.
Ik wens u veel leesplezier.

Drs. Henri Spijkerman,
Voorzitter Stichting Kunstbezit ’s-Graveland
Wijdemeren, 31 augustus 2020
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1. Verslag van het bestuur
1.1 Vergaderingen
Het bestuur van de Stichting Kunstbezit ’s-Graveland kwam in 2019 tien keer in vergadering
op de Gemeentewerf aan De Kwakel 40 te Kortenhoef bijeen.

1.2 Activiteiten
Het doel van de Stichting is om de omvangrijk geworden verzameling aan schilderijen en
andere kunstwerken door een goed beheer voor de toekomst veilig te stellen. Daarnaast
koopt de Stichting met enige regelmaat nieuwe kunstwerken aan. Deze aankopen worden
mogelijk gemaakt door subsidies en particuliere schenkingen. Sinds een aantal jaren
verwerft de Stichting ook moderne schilderijen van in de dorpen werkzame hedendaagse
kunstenaars. Onder beheer vallen voorts ook de jaarlijkse restauraties die de Stichting laat
uitvoeren.

Aangekochte werken
Jaarlijks koopt de Stichting enkele kunstwerken aan. Over aankopen beslist het
stichtingsbestuur gezamenlijk. De volgende schilderijen zijn in verslagjaar 2019 aangekocht:
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Ernst Leyden (1892-19169), Het schildershuis c.q. atelier “de Hooge Wilgen ” te Loosdrecht
in de winter – olieverfschilderij, circa 1925; formaat h x br 63 x 90 cm.

De winterse afbeelding betreft het atelier aan huis van kunstschilder Ernst Leijden op het
schiereiland in de bocht van de Nieuw-Loosdrechtsedijk naar ’t Breukeleveense Meentje te
Loosdrecht. De naam ‘Het Schildershuis’ is in Loosdrecht een veelgebruikte andere
benaming voor zijn atelier.
In de collectie van de Stichting kwam nog geen werk van Ernst Leyden voor. Daarnaast was
vooral de afbeelding van het schilderhuis interessant om op kunsthistorische wijze te
documenteren.
In de Gooi en Eemlander (maart 2019) is een bericht geplaatst waarin wordt beweerd dat de
echtheid van dit schilderij dubieus is. Dit was voor het Stichtingsbestuur reden om een
onderzoek in te stellen. In het volgende jaarverslag zullen wij hierover informeren.
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Rob Jacobs (1957-heden), Uitzicht atelier Kortenhoef, acryl op vollinnen, 2018, formaat h x
br 23,5 x 29,5 cm.
Wederom een wintergezocht, gezien vanuit zijn atelier in de Oude School aan de
Kortenhoefsedijk te Kortenhoef;

Vanuit het raam van zijn atelier in de Oude School aan de Kortenhoefsedijk 145 te
Kortenhoef heeft Jacobs deze impressie van het uitzicht op de achter gelegen weilanden
geschilderd. In zijn atelier vervormt Jacobs dat wat hij heeft gezien tot een nieuw geheel. Hij
schildert nooit buiten. Via een groot raam valt het daglicht binnen op zijn werk.
De schilderijen van Rob Jacobs weerspiegelen zijn innerlijke beleving van de werkelijkheid.
Een schets maakt hij niet. Net als in zijn hobby jazz muziek ontstaan zijn schilderijen al
improviserend. Naar eigen zeggen zijn de schilderijen van Rob Jacobs vaak stillevens en
coulissen landschappen om in te verdwalen. Deze landschappen zijn opgezet in een
klassieke compositie, maar uitgewerkt op een expressieve, gestileerde manier. Jacobs
speelt met diepte en perspectief, en vooral met kleur. Naast Hollands landschappen kiest hij
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soms ook voor een Oosterse locatie. De schilderijen zijn geabstraheerd modern en zijn
opgebouwd uit kleurvlakken en transparante lagen met veel verschillende structuren.
Zelf zegt de schilder over zijn werk: “Het is een persoonlijke belevingswereld die ik op het
doek probeer over te brengen. Ik laat de toeschouwer stilstaan bij velden, bergen en meren
die ik een ander licht en kleur heb gerangschikt. Die sfeer van dat licht en de manier waarop
ik observeer, is wat ik probeer over te brengen in mijn schilderijen”.
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Rob de Haan (1943-heden), Het Stergebied Loosdrecht, olieverf op doek, 2015, formaat h x
br. 1 x 1 meter.
Dit keer een zomergezicht van bovenaf op het stergebied langs de Nieuw-Loosdrechtsedijk.
Hierdoor lijkt het schilderij op een luchtfoto.

.

8

Rob de Haan is als schilder een autodidact. Zijn vertrekpunt was werk in de stijl van de
Haagse School, door de jaren heen heeft hij zich ontwikkeld tot een uitbundig colorist.
Geleidelijk aan bewoog De Haan zich in de richting van het abstracte. Ontwikkeling en
experiment gaan bij hem samen. Vooral valt op dat Rob de Haan een echte kleurenschilder
is. Dit blijkt ook uit zijn schilderij van het Stergebied in Loosdrecht, dat als ware het een
luchtfoto is weergegeven.
Het Stergebied is een deel van het weilandengebied ten westen van de NieuwLoosdrechtsedijk richting de Drecht. Het unieke karakter van de Ster ligt vooral in de sfeer
van het landschap en de cultuurhistorie. De middeleeuwse ontginningsgeschiedenis laat zich
ongeschonden aan het landschap aflezen, waarbij de opmerkelijke ster- of waaiervormige
verkaveling afwijkt van die in omringende gebieden. Vooral vanuit de lucht fraai zichtbaar,
zijn de uiterst grillige perceelvormen rond het hart van de Ster, met smalle, langgerekte
percelen die als het ware naar de veenstroom de Drecht toe draaien.
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Geschonken werken
De Stichting heeft in het vorige verslagjaar een schenking aanvaard van een bronzen beeld
genaamd ‘Nakaarten’ van kunstenares Hetty Noorman (1927-2010) uit Loosdrecht. Dit beeld
is afkomstig uit een particuliere bedrijfscollectie van Alliander N.V. (werkzaam in de
energievoorziening) te Leeuwarden. In een zoektocht naar een locatie om het beeld te
plaatsen kwam een terrein van Natuurmonumenten langs het fietspad aan het Zuidereinde te
‘s-Graveland in het vizier.
Op vrijdag 3 mei 2019 is het bronzen beeld van beeldhouwster Hetty Noorman door de
burgemeester van Wijdemeren Frank Ossel en de zoon van de overleden kunstenares, Olaf
Noorman, officieel onthuld.

Het beeld getiteld Nakaarten stelt de samenkomst voor van dorpsbewoners op en naast een
bankje. Uit de voorstelling van dit prachtige kunstwerk blijkt samenhang en verbintenis. Dat
kunst verbindt bewijst niet alleen de afbeelding van het beeld zelf. Het bleek ook uit de
samenstelling van de aanwezigen tijdens de onthulling. De onthulling vond plaats in bijzijn
van omwonenden, een wethouder, de pers en genodigden.
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Het beeld is geplaatst in dialoog tussen de Stichting Kunstbezit ’s-Graveland met inwoners,
Vereniging Natuurmonumenten als eigenaar van de grond en de gemeente die culturele
organisaties subsidieert en de plaatsing van dit beeld via vergunningverlening mogelijk
maakte. De omwonenden vervullen zelfs een rol in het onderhoud van deze picknickplaats
als rustpunt in onze drukke samenleving. Kunst verbindt mensen in een dorp, in een
samenleving. De plaatsing van het beeld van Hetty Noorman is hierdoor een uitstekend
voorbeeld van hoe inwoners en maatschappelijke organisaties zich actief inzetten voor de
cultuur in hun leefomgeving. Dit sluit aan bij de bedoeling van de Cultuurnota Wijdemeren
2018-2021. Naast de artistieke waarde van de creatie van Hetty Noorman gaat het volgens
eigentijdse opvattingen vooral ook om wat kunst bijdraagt aan de samenleving.
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Restauraties en schoonmaken van schilderijen
Jaarlijks restaureert en/of maakt de Stichting een aantal schilderijen schoon. Of krijgt een
schilderij een nieuwe lijst. Het gaat in dit verslagjaar om:
Het schoonmaken en hier en daar inschilderen van het olieverf schilderij van het
Schilderhuis in Loosdrecht van Ernst Leyden;
En nog in dit verslagjaar zijn in opdracht gegeven:
Opnieuw bedoeken met linnen om het craquelé strakker te krijgen van olieverfschilderij
De Graversbrug in het Moleneind te Kortenhoef rond 1885 van Jacob Ritsema, verder
schoonmaken en voorzien van nieuwe vernislaag;
Reparatie van de lijst, schoonmaken en voorzien van nieuwe vernislaag olieverfschilderij
van Anton Smeerdijk met als voorstelling Het Zuidereind te ‘s-Graveland bij de
Zuidersluis, voordat het Hilversums kanaal was aangelegd (voor 1933).

Exposities
De Stichting heeft voor de in december 2018 geopende Wintertentoonstelling ‘Koren op de
molen’ een aantal schilderijen aan het Huizer Museum uitgeleend. Deze werken pasten
binnen het thema van molens in het Gooi.
De uitgeleende kunstwerken waren:
1. Bernard van Beek, de Tweede Molen aan de Horstermeer
2. P.J.C. Gabriël, Korenmolen de Lely
3. Div. kunstenaars, Hollands landschap met molen
4. L. Stutterheim, molen de Gabriël.
De tentoonstelling zou aanvankelijk van 21 december 2018 tot 18 april 2019 duren. Door het
succes werd de duur van de tentoonstelling met enkele maanden tot 15 juni verlengd.
Eind december 2019 heeft de Stichting een aantal schilderijen uitgeleend aan het
Huizermuseum voor de Wintertentoonstelling ‘Krakend Koud - Winter in het Gooi’.
A. Smeerdijk, Kortenhoefsedijk in de winter (met Kattenbrug)
K. J. Willerding, Tolhuis met sluisje op de grens van de Kwakel en de Kortenhoefsedijk
B. A. van Beek, Gezicht op Kortenhoef in de winter
B. Pestman, Het Moleneind te Kortenhoef
J. Sax, Dorp in het gooi in de winter
M. Beenen, IJspret op de ijsbaan te Ankeveen
D. Smorenberg, Schaatsen op de Loosdrechtseplas in 1928
D. Smorenberg, De Loenderveense plas te Loosdrecht
E. Leyden, Het schildershuis aan de derde plas te Loosdrecht
B. van Voorden, Winter met volle maan te Kortenhoef
De expositie is op 9 januari 2020 van start gegaan.
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Summerschool
De gemeente Wijdemeren introduceerde in dit verslagjaar het fenomeen ‘summerschool’
voor die medewerkers die in het hoogseizoen niet op vakantie waren. Er waren drie
presentaties door en voor medewerkers. De voorzitter van de Stichting, Henri Spijkerman,
verzorgde op 8 augustus 2019 een rondleiding met uitleg over een aantal schilderijen en
kunststromingen zoals aanwezig in het gemeentehuis. En op intranet verscheen een kort
promotiefilmpje.

Kunst- en cultuurweek Wijdemeren
Eveneens introduceerde de gemeente in 2018 de eerste ‘Kunst- en cultuurweek gemeente
Wijdemeren’. De afsluiting van deze succesvolle week vond in aanwezigheid van
belangstellenden plaats op vrijdagavond 4 oktober 2019 in het gemeentehuis. Er was zoveel
belangstelling uit de dorpen van Wijdemeren dat de raadszaal helemaal bezet was.
De Historische Kring Loosdrecht hield een lezing met diavoorstelling over de Loosdrechtse
schilder Dirk Smorenberg (1883-1960). Na afloop van de diavoorstelling was er voor de
aanwezigen gelegenheid voor een rondleiding in het gemeentehuis om uitleg over delen van
het kunstbezit van de Stichting Kunstbezit ’s-Graveland te krijgen. Bestuurslid Joop Glijn en
voorzitter Henri Spijkerman verzorgden deze rondleiding.

Permanent exposeren in gemeentehuis
Het bestuur heeft besloten om meer schilderijen uit het overvolle depot te exposeren in het
gemeentehuis. Met een regelmaat van ongeveer een maand zijn extra schilderijen op de
gangen van de benedenverdieping en eerste etage opgehangen. Daarnaast zijn op de
tweede etage enkele werken verwisseld en bijgehangen.

Website
Voorzitter Henri Spijkerman en webmaster Sander Meester hebben de informatie op de
website van de Stichting met nieuwsberichten zoals over aankopen van kunstwerken door de
Stichting uitgebreid. Daarnaast is de informatie up to date gehouden. Zie voor de website
van de Stichting: www.kunstwijdemeren.nl
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1.3 Beheer
Depot
Het kunstdepot is opnieuw ingericht en hierdoor een stuk overzichtelijker geworden. Dit was
mogelijk omdat een aantal bestuursleden tijdens de kerstperiode het kunstdepot in het
gemeentehuis hebben opgeruimd en schoongemaakt. De kunstwerken zijn hierdoor beter
vindbaar en staan er beter beschermd bij.
Daarnaast zijn tal van schilderijen uit het depot gehaald en in het gemeentehuis
geëxposeerd. Hierdoor werd tegelijk het ruimteprobleem in het depot opgelost.
Bovendien is een start gemaakt met het aanbrengen van stickers op de kunstwerken uit de
collectie.
Tenslotte zijn de (deels nieuwe) locaties van de kunstwerken in het gemeentehuis bijgewerkt
in het digitale bestand van de kunstcollectie. In 2021 zal een hertaxatie van de gehele
collectie plaatsvinden en de verzekering hierop worden aangepast.
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2. Toekomst
Toekomst van de stichting
Er zijn geen ontwikkelingen te melden.

3. Organisatie en Financiën
Organisatie
De Stichting Kunstbezit ’s-Graveland is bij notariële akte op 5 januari 2001 opgericht. Via
notariële akte zijn de statuten op 27 januari 2016 aangepast. Hierdoor mogen bijvoorbeeld
ook moderne werken van kunstenaar woonachtig en/of werkzaam in de gemeente
Wijdemeren verzameld worden.
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, registratienummer 32084884.

Samenstelling van het bestuur
voorzitter: drs. Henri Spijkerman
vicevoorzitter: drs. Ineke Hol
secretaris: ing. Pim van Groeningen
penningmeester: Ria Spithoven
bestuurslid: Wilma van Breemen
bestuurslid: Cees Boom
bestuurslid: Joop Glijn
wethouder: drs. Rosalie van Rijn

Inhuur op afroep
Sander Meester, webmaster

Vrijwilligers
Arie de Boer, fotograaf

Vrijwilligers opbouw en suppoost tentoonstelling in de Oude School te
Kortenhoef
Maruscha de Boer
Richard Brauwer
Hennie Daams
Erik en Elly Mulender
Mieke Kolster
Marjoke Mersmann

Mutaties in de samenstelling van het bestuur
Drs. Ineke Hol werd verkozen tot vicevoorzitter.
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Jaarrekening 2019
De penningmeester en oud-bestuurslid Richard van Bruchem heeft de jaarrekening van de
Stichting over 2019 opgesteld. De kascommissie bestond uit secretaris Pim van Groeningen
en voorzitter Henri Spijkerman. De stukken zijn door de kascommissie gecontroleerd en
goed bevonden. In het kader van de noodzakelijke transparantie is op aanwijzen van de
voorzitter de opzet van de jaarrekening deels aangepast en zijn bestemmingsfondsen reëler
gemaakt.

Subsidie
Voor de verwezenlijking van de statutair opgelegde taken kan de Stichting rekenen op een
jaarlijkse subsidie van de gemeente Wijdemeren. In 2019 heeft de Stichting deze jaarlijkse
subsidie ontvangen en is de subsidieaanvraag voor 2020 gehonoreerd. De subsidie van de
gemeente is de voornaamste reguliere inkomstenbron van de stichting.

Verzekeringen
In dit verslagjaar is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Het bestuur van de Stichting Kunstbezit ’s-Graveland

.

16

