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Voorwoord 
 
Beste kunstliefhebbers, 
 
Hierbij ontvangt u - zoals sinds enkele jaren gebruikelijk - het jaarverslag van de Stichting 
Kunstbezit ’s-Graveland. Dit jaarverslag is door de Covid-19 periode een dubbel jaarverslag 
(2020-2021) geworden. Een verslagjaar zoals de Stichting nog nooit heeft meegemaakt. 
Begin 2020 sloeg wereldwijd het alom gevreesde coronavirus toe, in maart 2020 
als pandemie erkend. Door de overheid ingestelde maatregelen grepen vaak diep in het 
dagelijkse bestaan in. Behalve het bezoek aan essentiële winkels werd iedereen aangeraden 
om zoveel mogelijk thuis te blijven. Het bezoeken van musea en aanverwante instellingen 
zat er daarom niet in. Om de verspreiding van het Corona virus door onderlinge besmetting 
tegen te gaan, hielden we gepaste afstand van elkaar. Daarmee deed het gevleugelde 
begrip ‘social distancing’ haar intrede en ontstond de zogeheten anderhalve-meter-
maatschappij.  
Ook in het tweede verslagjaar 2021 was tijdens een lockdown een normaal leven er niet bij.  
Het is daarom verheugend om te constateren dat bij het verschijnen van dit dubbele 
jaarverslag onze samenleving gelukkig steeds meer richting ‘normaal’ is gegaan. En we weer 
een tentoonstelling in de Oude School te Kortenhoef kunnen organiseren. Deze 
tweejaarlijkse kernactiviteit heeft er tijdens deze verslagjaren 2020 en 2021 niet in gezeten.  
 
De Stichting Kunstbezit ’s-Graveland beheert de uitgebreide kunstcollectie in het 
gemeentehuis van Wijdemeren en enkele kunstobjecten in het buitengebied.  
Zoals gebruikelijk informeren wij u in dit jaarverslag over onze activiteiten, zoals nieuwe 
aankopen, restauraties en het schoonmaken van schilderijen. En het verlenen van 
medewerking aan onder andere de Wintertentoonstelling ‘Krakend Koud – Winter in het 
Gooi’ in het Huizer Museum. Maar liefst twaalf schilderijen van de Stichting sierden de muren 
van het museum.  
De aankoop van het schilderij ‘Loosdrechts porselein onder water’ van topkunstenares 
Hannelore Houdijk uit Nederhorst den Berg vormde één van de hoogtepunten van de 
Stichting in deze beide verslagjaren. Kunst vormt ook een DNA-profiel voor de gemeente 
Wijdemeren. Al ruim honderd jaar heeft Kortenhoef het imago van een kunstenaarsdorp. Met 
de huidige generatie kunstenaars borduurt de Stichting Kunstbezit ‘s-Graveland graag verder 
op dit bestaande imago en dan ook in het bredere verband van de gemeente Wijdemeren.                                           
Tenslotte wil ik namens het bestuur alle instellingen en personen bedanken die onze 
activiteiten in deze beide verslagjaren hebben mogelijk gemaakt.  
Ik wens u veel leesplezier. 
 
 
Drs. Henri Spijkerman, 
Voorzitter Stichting Kunstbezit ’s-Graveland 
 
 

N.B. Voor meer informatie over de Stichting Kunstbezit ’s-Graveland verwijs ik u naar onze 

website: www.kunstwijdemeren.nl 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pandemie
http://www.kunstwijdemeren.nl/
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1. Verslag van het bestuur 
 
1.1 Vergaderingen 
 
Het bestuur van de Stichting Kunstbezit ’s-Graveland kwam door de opgelegde beperkingen 
in verband met de Covid-19 crisis zowel in 2020 als in 2021 slechts tweemaal in vergadering 
bijeen. De vergaderlocatie bleef op de Gemeentewerf aan De Kwakel 40 te Kortenhoef. 
 

1.2 Activiteiten                  
 
Het doel van de Stichting Kunstbezit ’s-Graveland is om de omvangrijk geworden 
verzameling aan schilderijen en andere kunstwerken door een goed beheer voor de 
toekomst veilig te stellen. Om deze reden laat de Stichting jaarlijks een aantal kunstwerken 
restaureren. 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. Af en toe krijgt de Stichting van een particulier een kunstwerk 
geschonken. Over deze activiteiten informeren wij u in deze paragraaf. 

        
Aangekochte werken 
Jaarlijks koopt de Stichting Kunstbezit ’s-Graveland enkele kunstwerken aan. Over aankopen 
beslist het stichtingsbestuur gezamenlijk. De volgende kunstwerken zijn in de verslagjaren 
2020 en 2021 aangekocht: 
- Bronzen beeld Hetty Noorman (1927-2010), titel ‘Het laatste nieuws’. Aangekocht voor 

€500,-; 
- Olieverf schilderij van Hannelore Houdijk (1975- ), titel ‘Loosdrechts porselein onder 

water’. Aangekocht voor €4000,-. 
 
Het bestuur is voornemens om het bronzen beeld ‘Het laatste nieuws’ van Hetty Noorman 
een plek te geven in de openbare ruimte van de Porseleinhaven.  
 

 
Hetty Noorman, bronzen beeld Het laatste nieuws 

De destijds in Loosdrecht woonachtige Hetty Noorman-Hogenhout (1927-2010) volgde haar 
opleiding aan de Kunstnijverheidsschool te Amsterdam en de vrije Academie te Laren. Veel 
van haar werk is geplaatst bij openbare gebouwen in onder andere Hilversum, Nigtevecht, 
Oud-Loosdrecht en Woerden. Haar onderwerpen zijn meestal mensen of dieren. In 
Hilversum is het beeld “Twee minuten stilte” een door haar ontworpen 
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herdenkingsmonument voor de Tweede Wereldoorlog op de Noorderbegraafplaats. Verder 
staat van haar hand in de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden een buste van Hans 
Wiegel. 

Hannelore Houdijk (1975- ) uit Nederhorst den Berg was met haar schilderij ‘Theepot in het 
water’ winnares van de nationale wedstrijd ‘Schilderij van het Jaar 2019’. Een schilderij van 
deze bijzondere kunstenares mocht in de collectie van de Stichting Kunstbezit ’s-Graveland 
natuurlijk niet ontbreken. In opdracht van de Stichting heeft Hannelore Houdijk een schilderij 
met een soortgelijke compositie gemaakt. Maar dan met een knipoog naar de rijke historie 
van het Loosdrechts porselein door gebruik te maken van antieke voorwerpen van 
Loosdrechts porselein. 

 

Hannelore Houdijk, Loosdrechts porselein onder water  

          

Geschonken werk 
 
In deze beide verslagjaren is één werk aan de Stichting Kunstbezit ’s-Graveland 
geschonken: een afdruk van een houtsnede van kunstschilder en graficus Louis Haver.  
De kunstenaar Lodewijk Bernardus Franciscus Haver (1906-1966) was een getalenteerde 
graficus en is vaak ondergewaardeerd. Hij kreeg zijn opleiding aan de 
Kunstnijverheidsschool in Groningen. Louis Haver werd vooral bekend om zijn houtgravures 
en gekleurde houtsnedes van onder andere bloemen, vogels en vissen. Ook maakte hij vele 
sfeervolle landschappen in olieverf en aquarellen. 
 

  
Louis Haver, titel onbekend         
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Restauraties en schoonmaken van schilderijen 
 
Jaarlijks restaureert en/of maakt de Stichting Kunstbezit ’s-Graveland een aantal schilderijen 
schoon. Soms krijgt een schilderij een nieuwe lijst. Het gaat in dit verslagjaar om de 
volgende schilderijen die zijn gerestaureerd: 
 
Jacob Ritsema – olieverfschilderij De Graversbrug in het Moleneind te Kortenhoef rond 
1885  
Het schilderij vertoonde veel craquelé. Tijdens de restauratiewerkzaamheden is het schilderij 
aan de achterzijde bedoekt met linnen om het craquelé strakker te krijgen, schoongemaakt 
en opnieuw gevernist. Daarnaast is de lijst gerestaureerd. 
 

 
 
Schilderij vóór de restauratie 

 

 
 
Restauratie schilderij Jacob Ritsema 

 
 
Anton Smeerdijk - olieverfschilderij Het Zuidereind te ‘s-Graveland bij de Zuidersluis, 
voordat het Hilversums kanaal was aangelegd (voor 1933). 
Dit olieverfschilderij is schoongemaakt en voorzien van een nieuwe vernislaag. Ook bij dit 
schilderij is de lijst gerestaureerd. 
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Restauratie schilderij Anton Smeerdijk 

 
Pieter van Velzen - glas-in-lood raam  

Het glas-in-lood raam van de Loosdrechtse kunstenaar Pieter van Velzen (1911-1990) dat 
beneden in de gang van het gemeentehuis hangt is gerepareerd. Dit kunstwerk dateert uit 
1957.  
Pieter van Velzen maakte onder meer glas-in-loodramen, schilderijen, kruiswegstaties, 
muurschilderingen en devotiebeelden. Van Velzen werd met Aad de Haas en Jaap Min in de 
jaren vijftig gezien als een vernieuwer in de kerkelijke kunst. Hij was in die tijd artistiek adviseur 
bij het Gooisch Scheppend Ambacht. Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw richtte hij zich 
vooral op zijn schilderwerk. 
 

 
Pieter van Velzen, glas-in-lood raam 

 
 
Stoel van Gabriël 
De enorme leunstoel van de Haagse Schoolschilder en stamvader van de Kortenhoefse 
School P.J.C. Gabriél (1828-190) is door bestuurslid Cees Boom opnieuw bekleedt. 
Taxateur van de Stichting Frederik-W. Baerveldt heeft geadviseerd in de keuze van stof om 
de stoel van Gabriel te restaureren. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aad_de_Haas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaap_Min
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Volgens overlevering zou Gabriël de stoel in Brussel hebben gekocht. Hier woonde en 
werkte deze schilder rond 1870, net als de schilder Willem Roelofs. Gabriël wordt gezien als 
de schilder die Kortenhoef ontdekt heeft en schilderde er geregeld. In 1903 kreeg schilder 
Jacob Ritsema (1869-1943) na het overlijden van Gabriël de stoel uit de nalatenschap van 
zijn leermeester. Ritsema was als jonge kunstschilder onder de hoede van Gabriël gesteld. 
De vader van Jacob Ritsema was een bekende lithograaf en bevriend met Gabriël.  
Na het overlijden van Jacob Ritsema kwam de stoel terecht bij zijn neef en leerling Barend 
van Voorden (1910-2000). De dochter van Barend van Voorden heeft circa 2018 de stoel 
aan de Stichting Kunstbezit ’s-Graveland geschonken.  
 
 
Flip Hamers - olieverfschilderij kerk van Kortenhoef langs Kortenhoefsedijk. 
Tijdens restauratiewerkzaamheden is een deuk uit het doek gehaald. 
 

 
 
Restauratie schilderij Flip Hamers 

 
 
Louis Stutterheim - olieverfschilderij gezicht op de Kortenhoefsedijk. 
Schoongemaakt en opnieuw gevernist. 
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Restauratie schilderij Louis Stutterheim 

 
 
Kees Maks olieverfschilderij gezicht op Kortenhoefsedijk. 
Het schilderij is schoongemaakt, de craquelé is zoveel mogelijk weggewerkt en het doek is 
opnieuw gevernist. Het spieraam heeft een maand in een vrieskast gestaan om de houtwurm 
te bestrijden. Omdat de lijst door een val van de muur in het gemeentehuis zwaar was 
beschadigd, is bovendien de lijst gerestaureerd. 
 
 

 
 
Restauratie schilderij Kees Maks 

 
 
Bernard van Beek - olieverfschilderij Schildersplas. 
Het schilderij is schoongemaakt en stukken verf die uit het doek waren gevallen zijn 
ingeschilderd en opnieuw gevernist. Daarnaast heeft een reparatie plaatsgevonden van 
barsten in het doek van dit olieverfschilderij.  

 

Restauratie schilderij Bernard van Beek  
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Exposities 
 
Expositie over schilder Anton Smeerdijk niet doorgegaan 
Voor oktober 2020 was een expositie ingepland over de Kortenhoefse schilder Anton 
Smeerdijk in de Oude school aan de Kortenhoefsedijk 145 te Kortenhoef. Het bestuur heeft 
de expositie moeten annuleren door de beperkende maatregelen op grond van de Covid-19 
crisis. Om dezelfde reden is deze tentoonstelling ook in oktober 2021 niet doorgegaan.  
 
 

 
 
 
Medewerking aan exposities in het Huizer Museum  
 
‘Krakend Koud - Winter in het Gooi’ 
Voor de winterexpositie (9 januari – 18 april 2020) in het Huizer museum ‘Krakend Koud - 
Winter in het Gooi’ heeft de stichting in 2020 twaalf olieverf schilderijen beschikbaar gesteld.  
Het gaat om de volgende werken:  
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A. Smeerdijk (1885–1965) 
Kortenhoefsedijk in de winter. Halverwege de dijk is de Kattenbrug te zien. Deze brug was 
destijds nog niet ophaalbaar. Op de achtergrond, midden in het doek, is het silhouet van de 
kerk zichtbaar. 
 

 
 
 
K.J. Willerding (1886–1974) 
Tolhuis met sluisje op de grens van de Kwakel en de Kortenhoefsedijk. De sluis is in 1939 
gedempt. Het tolhuis is gebleven. 
 

 
 
 
B.A. van Beek (1875–1941) 
Gezicht op Kortenhoef in de winter. Dit qua omvang relatief grote schilderij is het laatste werk 
dat Van Beek voor zijn overlijden schilderde. De afdeelding dateert van rond 1920. Het 
schilderij zelf dateert uit 1941.  
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B. Pestman (1931–2015) 
Het Moleneind te Kortenhoef. 
 

 
 
 
J. Sax  (1899–1977) 
Dorp in het Gooi in de winter. 
 

 
 
 
M. Beenen (1933- )  
IJspret op de ijsbaan te Ankeveen. 
 

 
 
D. Smorenberg (1883-1960) 
Schaatsen op de Loosdrechtseplas in 1928. 
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D. Smorenberg (1883-1960) 
IJspret op de Loenderveense plas te Loosdrecht. Dit is een werk uit de vroege periode van 
Smorenberg 
 

 
 
E. Leyden (1892-1969) 
Het schildershuis aan de derde plas te Loosdrecht. Ernst Leyden heeft deze woning, annex 
atelier laten bouwen in 1921. 
 

 
 
B. van Voorden (1910–2000) 
Winter met volle maan te Kortenhoef. 
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‘Grensverleggers, uitvinders en wereldverbeteraars’ 
In augustus 2021 heeft de Stichting Kunstbezit ’s-Graveland voor de tentoonstelling 
‘Grensverleggers, uitvinders en wereldverbeteraars’ in het Gooi’ één schilderij van Johan 
Briede getiteld ‘slootkant’ uit 1949 aan het Huizer museum uitgeleend.  
 

 
Johan Briede, slootkant 
 

Het onderwerp van de tentoonstelling was gewijd aan het gelijknamige thema van het 
erfgoedfestival in de regio Gooi en Vecht. Het betrof een tentoonstelling over tijdgenoten en 
passanten die in de geest van een bepaalde periode hun sporen hebben nagelaten in het 
Gooi. De tentoonstelling Grensverleggers, uitvinders en wereldverbeteraars liet een overzicht 
van Gooise vernieuwers zien uit de periodes 1900 en 1925. In deze korte periode 
veranderde het Gooi radicaal van een rustieke landelijke omgeving naar een moderne 
geïndustrialiseerde maatschappij. 
De expositie is op 9 januari 2020 van start gegaan en duurde tot juni 2022.  

 
 

 
 
 
 
Expositie Kasteel Sypesteyn 
Van 16 oktober t/m 14 november 2021 heeft de Stichting Kunstbezit ’s-Graveland een 
expositie in Kasteel-museum Sypesteyn aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 150 te Loosdrecht 
georganiseerd over recent werk van Hannelore Houdijk (1975- ). Diverse werken van haar 
met de voorstelling ‘Porselein onder water’ werden tentoongesteld. Daarnaast heeft de 
stichting het werk dat zij van Hannelore Houdijk heeft aangeschaft en vijf topstukken uit de 
eigen collectie geëxposeerd. 
 
Het bestuur van de Stichting is trots en dankbaar dat we in dit corona tijdperk een bijzondere 
tentoonstelling in de prachtige omgeving van Kasteel-Museum Sypesteyn hebben mogen 
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organiseren. De tentoonstelling was op zaterdag en zondag van 12.30 – 16.00 uur voor het 
publiek geopend.  

 

Hannelore Houdijk (1975- ) is op jonge leeftijd afgestudeerd aan de kunstacademie in Breda 
en deed daarna een masteropleiding aan de Dutch Art Institute in Enschede. Na haar 
afstuderen ontving ze een startstipendium en exposeert sindsdien in binnen- en buitenland. 
In haar atelier te Nederhorst den Berg maakt Hannelore Houdijk realistische, kleurrijke en 
intense schilderijen. Ze zocht een nieuwe manier om stillevens te creëren met behoud van 
de bijzondere sfeer. En ze ontdekte na verschillende experimenten dat door voorwerpen in 
het water te leggen en te fotograferen er verrassende beelden ontstonden. Om de beelden 
vast te leggen in verf heeft Hannelore Houdijk een speciale manier van schilderen 
ontwikkeld. Ze noemt het zelf 'optisch schilderen'. 

Op speciaal verzoek van de voorzitter van de Stichting Kunstbezit ’s-Graveland liet 

Hannelore Houdijk zich inspireren door het Loosdrechts porselein uit de porseleinfabriek van 

dominee Joannes de Mol in Oud-Loosdrecht uit de tweede helft van de achttiende eeuw. 

Verschillende door Kasteel-Museum Sypesteyn en een lokale verzamelaar ter beschikking 

gestelde objecten Loosdrechts porselein zijn in de Spiegelplas in ondiep water 

gefotografeerd. De combinatie van het stromende water en de bijzondere heldere kleuren en 

detaillering van het voor dit doel uitgekozen antieke Loosdrechts porselein zijn door 

Hannelore Houdijk op voortreffelijke en vernieuwende wijze op het schilderdoek vastgelegd. 

Op deze wijze is een belangrijk cultuur-historisch aspect van Loosdrecht met de 

hedendaagse kunst verbonden. 
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Het Loosdrechts porselein werd vervaardigd in een door dominee Joannes de Mol in Oud-

Loosdrecht in 1774 opgerichte porseleinfabriek. Het betrof een werkgelegenheidsproject 

voor de plaatselijke bevolking. Dit was nodig omdat na de periode van turfwinning de 

turfstekers in grote armoede terecht waren gekomen. Voor fijn schilder- en vormwerk huurde 

dominee De Mol vaklieden van elders in, zelfs uit het buitenland. Binnen tien jaar raakte de 

fabriek failliet. 

Kasteel-Museum Sypesteyn heeft een omvangrijke collectie Loosdrechts porselein, onder 

andere verzameld door de stichter van het kasteel Jhr. C.H.C.A. van Sypesteyn. Vandaar dat 

de Stichting Kunstbezit ’s-Graveland als opdrachtgever voor het maken van het door haar 

aangekochte schilderij voor deze tentoonstelling de samenwerking opzocht met Kasteel-

Museum Sypesteyn. Bij de tentoonstelling zijn ook de Historische Kring Loosdrecht en 

Stichting LOosdrechts Porselein (SLOP) betrokken.  

Naast vijf werken van Hannelore Houdijk bracht de Stichting Kunstbezit ’s-Graveland voor 
deze tentoonstelling vijf schilderijen in, welke representatief zijn voor de schilders van de 
Kortenhoefse School. Zoals een klein schilderij van de eind negentiende eeuw afgebrande 
korenmolen aan het Moleneind in Kortenhoef van P.J.C. Gabriël (1828-1903). De top 
Haagse School-schilder Gabriël wordt zoals eerder betoogd gezien als de schilder die 
Kortenhoef heeft ontdekt. Kortenhoef wordt daarom ook wel het land van Gabriël genoemd. 

 

 
P.J.C. Gabriël, korenmolen aan het Moleneind in Kortenhoef  
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Daarnaast heeft de Stichting Kunstbezit ’s-Graveland de volgende schilderijen voor deze 
tijdelijke expositie in Kasteel-museum Sypesteyn uitgeleend: 
 
 
Flip Hamers, Mijn Dorp (Kortenhoef) 
 

 
 
Anton Smeerdijk, 's-Gravelandsevaart  
 

 
 
Barend van Voorden, stilleven met tinnen bord en vaas van porselein  
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Bernard van Beek, schildersplas  
 

 
 
 
             
Kunst- en cultuurweek Wijdemeren 
 
In oktober 2019 sloot de Stichting Kunstbezit ’s-Graveland de eerste ‘Kunst- en cultuurweek 
gemeente Wijdemeren’ met een zeer drukbezochte dia-lezing over de Loosdrechtse 
kunstschilder Dirk Smorenberg (1883-1960) in de raadszaal van het gemeentehuis af. De 
lezing vond plaats in samenwerking met de Historische Kring Loosdrecht en werd verzorgd 
door mevrouw Jeannette Kuhn.  
Door de Covid-19 crisis heeft de gemeente Wijdemeren in 2020 en 2021 het organiseren van 
een kunst- en cultuurweek afgelast.  
 
 
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 en is een tab 
aangemaakt waar informatie over toekomstige, eventueel lopende en voormalige exposities 
is c.q. wordt geplaatst. Zie voor de website van de Stichting: www.kunstwijdemeren.nl 
     
 
  

http://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 opgeslagen kunstwerken zijn 
hierdoor beter vindbaar en staan er beter beschermd bij.  
Daarnaast zijn verschillende schilderijen uit het depot gehaald en in de gangen van 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 en welke zijn voorzien van metadata over het betreffende 
kunstwerk.  
 
Taxatie van de kunstcollectie 
 
In januari 2020 heeft de Stichting gecertificeerd registertaxateur kunst en antiek Frederik-W. 
Baerveldt opdracht gegeven om de kunstcollectie te taxateren. Sinds 2011 zijn er ongeveer 
veertig kunstwerken aan de collectie toegevoegd, zodat ook deze door een onafhankelijke 
taxateur zijn getaxeerd. Gezien de huidige marktwaarde is de waarde van diverse 
kunstvoorwerpen naar beneden bijgesteld. Omdat een klein aantal werken in waarde is 
gestegen en de collectie is vergroot, bleef de totale waarde van de collectie ongeveer gelijk.  
 
Vestigen recht van opstal plaatsen beeld ‘Nakaarten’ van Hetty Noorman-Hogenhout 
  
In het vorige verslagjaar hebben wij bericht dat de Stichting Kunstbezit ’s-Graveland het 
geschonken bronzen beeld van Hetty Noorman (1927-2001) met de titel Nakaarten in ’s-
Graveland op een recreatieperceel in eigendom van Natuurmonumenten nabij Zuidereinde 
107 te ’s-Graveland heeft geplaatst. Om de eigendomsrechten van het beeld voor de 
toekomst vast te leggen, heeft de Stichting een recht van opstal bij de notaris in Loosdrecht 
laten vastleggen.  
 

 
Hetty Noorman-Hogenhout, Nakaarten 

 
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.  
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Overleden oud-bestuursleden 
 
In beide verslagjaren betreurden wij berichten van overlijdens van een tweetal oud-
bestuursleden.  
In 2020 overleed één van onze oprichters, Co de Kloet. 
In 2021 overleed onze oud-voorzitter Robbie Israel. 
 
 
Betwiste echtheid van schilderij “ Het schildershuis” van Ernst Leyden 
 
In 2019 kocht de Stichting Kunstbezit ’s-Graveland op een kunst- en antiekveiling een 
olieverfschilderij van Ernst Leyden (1892-1969) aan, met de titel Het schildershuis c.q. atelier 
“de Hooge Wilgen ” te Loosdrecht in de winter. Via de Gooi en Eemlander (maart 2019) 
vernam het bestuur dat volgens de oud-voorzitster van de Stichting Carole Denninger het 
werk niet van deze schilder zou zijn. De echtheid van dit schilderij zou kortom dubieus zijn. 
Dit was voor het Stichtingsbestuur reden om een onderzoek in te stellen. Hierbij is het 
schilderij onder andere door onze taxateur, lokale kunstkenners en verzamelaars van werken 
van Ernst Leyden op authenticiteit beoordeeld. Allen zijn het er over eens dat het niet met 
zekerheid valt te zeggen dat het geen echte is. Dit kan niet onomstotelijk worden 
vastgesteld. Er zijn hiervoor te veel kenmerken die in de richting van Ernst Leyden wijzen. 
Om deze reden gaat het bestuur van de echtheid van het werk uit.  
 
 

 
Ernst Leyden, Het schildershuis te Loosdrecht       
                           
Op het schilderij heeft kunstschilder Ernst Leyden “het Schildershuis” c.q. atelier “de hooge 
wilgen” te Loosdrecht tijdens de winter van omstreeks 1925 vastgelegd. Het atelier aan huis 
van kunstschilder Ernst Leyden stond half in het water en half op het land ter hoogte van het 
schiereiland in de bocht van de Nieuw-Loosdrechtsedijk naar ’t Breukeleveense Meentje te 
Loosdrecht. Door deze locatie van zijn woonhuis-atelier stond Ernst Leijden in de jaren 
twintig en dertig van de vorige eeuw ook wel bekend als de ‘nieuwe heer van Muijeveld’. Hier 
in dit atelier kwam ook de bekende kunstenaar en zijn vriend Jan Sluijters (1881-1957) 
regelmatig op bezoek om te schilderen.  

 
Oskar Moritz ‘Ernst’ Leijden doorliep de kunstacademies van Rotterdam, Brussel, Berlijn en 
Londen. Na zijn dood raakte hij in de vergetelheid. Toch hangen zijn werken in de collecties 
van tal van bekende musea in zowel binnen- als buitenland. Zijn werken zijn te zien in het 
Stedelijk Museum te Amsterdam, Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, het 
Gemeentemuseum Den Haag, evenals in het Musée d’Art Moderne in Parijs, de Tate Gallery 
in Londen en het Guggenheim Museum in New York. Ernst Leyden was namelijk zeer reis 
belust en heeft op talloze plaatsen in het buitenland gewoond én gewerkt.  
 
Loosdrecht en het buitenland  
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Ernst Leyden bouwde in Loosdrecht een woonhuis-atelier. Hiervoor schakelde hij twee 
jonge, veelbelovende architecten in: A. Eibink (1893-1975) en J.A. Snellebrand (1891-1963). 
Deze architecten hadden een samenwerkingsverband en beschikten over enige 
naamsbekendheid door hun ontwerp voor de bouw van een kerk in de Amsterdamse 
Schoolstijl in Elshout.  
De Loosdrechtse periode van Ernst Leyden vond met de nodige onderbrekingen voor (soms 
langdurige) buitenlandse reizen plaats: Portugal, Parijs en Londen. Ernst Leyden vluchtte in 
1940 samen met zijn vrouw naar Amerika, waar hij zijn internationale carrière voortzette. In 
Amerika werd Ernst Leijden artistiek wereldburger en maakte hij deel uit van de Avant-garde. 
Onder zijn vrienden hoorden beroemde kunstenaars als Dali, Chagall en Rivera.  
 
 

 
Het schilderij nadat het doek op deskundige wijze is schoongemaakt.  
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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 kunstenaars 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:  Henri Spijkerman 
vicevoorzitter: Ineke Hol 
secretaris: Pim van Groeningen 
penningmeester: Ria Spithoven 
bestuurslid: Wilma van Breemen 
bestuurslid: Cees Boom 
bestuurslid: Joop Glijn  
wethouder: Rosalie van Rijn  
 
Inhuur op afroep 
Sander Meester, webmaster 
 
Vrijwilligers 
Arie de Boer, fotograaf 
 
Vrijwilligers opbouw en suppoosten bij tentoonstelling in de Oude School te 
Kortenhoef 
Maruscha de Boer 
Richard Brauwer 
Hennie Daams 
Erik en Elly Mulender 
Mieke Kolster 
Marjoke Mersmann 
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Jaarrekeningen 2019 en 2020 
De jaarrekeningen van de Stichting Kunstbezit ’s-Graveland over de boekjaren 2019 en 2020 
zijn in bestuursvergaderingen in het opvolgende jaar goedgekeurd. De penningmeester is 
voor de gevoerde boekhouding decharge verleend.  
De kascommissie voor de boekhouding van 2019 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 aangepast en zijn bestemmingsfondsen reëler 
gemaakt.  
Voor de boekhouding van 2020 bestond de kascommissie uit voorzitter Henri Spijkerman en 
bestuurslid Cees Boom.  
 
 
Subsidie              
Voor de verwezenlijking van de statutair opgelegde taken kan de Stichting Kunstbezit ’s-
Graveland rekenen op een jaarlijkse subsidie van de gemeente Wijdemeren. De subsidie 
van de gemeente is de voornaamste reguliere inkomstenbron van de stichting.  
 
 
Loosdrecht, 1 september 2022 
 
Het bestuur van de Stichting Kunstbezit ’s-Graveland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


