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Op de voorkant
Wouter Verschuur (1812-1874) 
Gezicht op Zutphen, ca. 1850, olieverf op 
doek

In 1971 werd het schilderij ‘Gezicht op Zutphen 
vanaf de overzijde van de IJssel’ aangeschaft. 
De voorgrond wordt gevormd door de uiter-
waarden op de westelijke oever met daarachter 
de IJssel. De beschouwer wordt het schilderij 
binnengeleid via het pad waarop een ruiter 
zichtbaar is. De stad wordt nog ommuurd door 
de vestingwerken, die in de jaren 1592-1595
naar een ontwerp van Jacob Kemp werden 
gebouwd. 

Het opvallende contrast in licht en donker, 
met name tussen de fel belichte gevels en de 
dreigende lucht er boven is een veel gebruikt 
19e-eeuws sfeerelement dat hier met groots 
effect door Verschuur is toegepast.
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Vrienden (1)50 jaar

Het is voorjaar 1862. Mr Jacob Dam neemt 
het initiatief tot de oprichting van een culturele 
club naar voorbeeld van Arti et Amicitiae in 
Amsterdam. Men kiest voor de naam ‘Pictura’. 
“Bij genoegzame deelneming zullen de leeden en 
hunne dames reeds spoedig in het genot eener 
kunstbeschouwing gesteld kunnen worden” deelt 
voorzitter Dam op die eerste bijeenkomst mee. Bij 
gebrek aan een museum fungeert Het Wijnhuis 
aan de Groenmarkt als  trefpunt en tegelijkertijd 
als tentoonstellingsruimte. 

Maar de crisistijd in de jaren dertig en de daarop 
volgende oorlogsjaren veroorzaken de neergang 
van Pictura.  De laatste ledenvergadering wordt 
nog door een handjevol leden bijgewoond en 
het bestuur besluit kort daarna de cultuurpijp 
aan Maarten te geven. Het is voorjaar 1962, 
mevrouw Doornink, directrice van het archief en 
het Stedelijk Museum laat het er niet bij zitten en 
gaat op zoek naar geestverwanten. Het is in die 
jaren dat Jacques Germans, tekenleraar aan het 
Baudartius Lyceum, in beeld komt. Hem wordt 
gevraagd het voorzitterschap van een nieuwe 
vereniging op zich te nemen. Op 25 november 

1962 vindt in een van de bovenzalen van het 
Stedelijk Museum onder grote belangstelling de 
oprichtingsvergadering plaats. De Vereniging 
groeit binnen een jaar van 75 naar 250 leden.
Naast het vestigen van aandacht op tentoonstel-
lingen, lezingen en cursussen vinden in het 
Stedelijk Museum onder auspiciën van de 
Vrienden concerten plaats Er is zelfs sprake van 
een Museumorkest dat tot 1972 blijft bestaan. 
Vanwege de vele andere muziekactiviteiten in het 
Zutphense houdt het muziekgedeelte op en richt 
de Vereniging zich de laatste decennia vooral op 
de beeldende en historische kunst. 

En nu, in deze spannende tijden waarin de cultuur 
het niet gemakkelijk heeft, telt de Vereniging meer 
dan 700 leden. De belangstelling voor de musea 
Zutphen leeft meer dan ooit! Wij feliciteren de 
musea en onszelf met dit (1)50-jarig bestaan. 

Ton Luijten
Voorzitter Vereniging Vrienden Musea Zutphen 
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De waarde van vriendschap

De waarde van vriendschap is niet in geld uit te 
drukken. Deze overtuiging – want dat is het –
lijkt haaks te staan op de schatten die u in de 
komende pagina’s voorbij zult zien komen. 
De Musea Zutphen, het Stedelijk Museum 
Zutphen en het Museum Henriette Polak, hebben 
deze kunstwerken en objecten immers kunnen 
verwerven dankzij u. In de afgelopen 50 jaar 
zijn veel aankopen mogelijk gemaakt door de 
Vrienden. In onze vaste museumopstelling zijn 
daarvan diverse te zien; zij zijn te herkennen aan 
de tekstbordjes met het feestelijke jubileumlogo. 

In het boekje dat nu voor u ligt hebben wij ons 
beperkt tot een aankoop per decennium, waarbij 
we hebben gekozen voor een zo groot mogelijke 
variatie. De financiële waarde was geen selectie-
criterium, wel het belang voor de collectie. 

Het is absoluut een hele prettige en geruststel-
lende gedachte dat de musea een beroep op u 
mogen doen als mooie kansen zich voordoen, 
maar ook om bedreigingen af te wenden. In beide 
gevallen heeft u zich de afgelopen 50 jaar echte 
Vrienden getoond. 

Daarbij is een speciale rol weggelegd voor het 
Vriendenbestuur. Als directeur van de musea heb 
ik het genoegen om regelmatig met het bestuur 
van gedachten te wisselen over het wel en wee 
van de musea. Ik maak graag gebruik van hun 
expertise en ervaring en stel hun inzet voor de 
musea zeer op prijs. Door vertegenwoordigers 
van het bestuur is de afgelopen twee jaar actief 
meegewerkt om een plan te realiseren dat een 
goed en realistisch toekomstperspectief biedt 
voor de musea: het Broederenkloosterproject.

Ook wil ik niet nalaten opnieuw het – groeiend –
aantal Vrienden te bedanken die ook als vrijwilliger 
actief is voor de musea. Wij voelen ons versterkt 
en gesterkt door hun inspanningen. Mede namens 
het museumteam wens ik de Vrienden en de 
Musea Zutphen nog vele jubilea en een stralende 
toekomst toe. 

Tiana Wilhelm
Directeur Musea Zutphen 
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Glanzend zilver
1962 – 1972

De collectie Zutphens zilver van het Stedelijk 
Museum, beslaat ruim zes eeuwen zilversmeed-
kunst uit de stad Zutphen. Deze ovale toiletdoos, 
datering 1663-1664, vormt samen met een bors-
tel een toiletstel en is aangekocht in 1969. 

De toiletdoos is gegraveerd met alliantiewapen
Van Dam-Tho Borcken. Zilveren toiletstellen 
zijn zeldzaam. Een compleet toiletstel bestond 
meestal uit verschillende onderdelen zoals een 
stel kandelaars, een wandspiegel en enkele 
dozen en borstels. Alle tot dusverre bekend 
zijnde onderdelen van zilveren toiletstellen zijn 
na 1650 gemaakt. Hoewel van hoge kwaliteit, 
onderscheidt het Zutphens zilver zich niet door 
specifieke stijlkenmerken, of het moet de sobere 
eenvoud zonder al te veel opsmuk zijn. Over het 
algemeen hebben de Zutphense smeden hun 
Haagse collega’s gevolgd qua stijl en verfijnde 
afwerking van hun werkstukken.
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De maat nemen
1972 – 1982

Dit in 1977 aangekochte meetinstrument, een 
oude maatstok, is een instrument waarmee je 
een lengte van ongeveer 69 cm afmeet: een el.
Voor de maat vormde de menselijke onderarm
(ellepijp) de grondslag. De el werd bijna uit-
sluitend in de manufacturenhandel gebruikt.
Toen er definitief werd overgestapt op het gebruik 
van meters en centimeters duurde het wel even 
voor de winkelier daar aan gewend was. De stof-
fengroothandel gaf daarom een omrekentabel 
uit, gedrukt op blik en zo klein dat het in de zak 
gestoken kon worden. Daarmee kon de winkelier 
snel de nieuwe prijs uitrekenen. In die tijd was de 
overgang van el naar centimeters misschien wel 
net zo lastig voor hen als voor ons de overgang 
van de gulden naar de euro, want het rekenen met 
de el heeft nog een heel lange tijd voortbestaan.
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Bij de tijd
1982 – 1992

Deze Staartklok uit 1776 is vervaardigd door 
Johannes Meckevelt uit het buurtschap Delden 
bij Vorden en werd in 1983 aangekocht met 
behulp van de Vrienden. 

De uurwerkmakerskunst ontwikkelde zich vanaf 
het midden van de 17e eeuw in Oost-Nederland.
De uurwerken uit deze streek kenmerken zich 
door een zware bouw met veel ijzer en een 
constructie die lijkt op die van een wekker, deze 
wekkerlichting is verder onbekend in de rest van 
het land en dat maakt deze klok zo bijzonder.  
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Goed rondom
1992 – 2002

Maïté Duval (1944)
Mélancholie, 1991, brons 

Maïté Duval is autodidact. Vanaf 1974 is zij actief 
als beeldhouwer. Duval had vrijwel onmiddellijk 
succes en maakte veel beelden voor de openbare 
ruimte in Overijssel en Gelderland. Ook in Zutphen 
staan diverse beelden van haar hand. Collega 
kunstenaar Arie Teeuwisse zei over haar werk: 
“Maïté Duval’s beelden zijn goed rondom.” 

Voor Duval zijn haar beelden op de eerste plaats 
een vorm in de ruimte met een eigen energie. 
Een enkele keer wordt een personage verbeeld, 
meestal drukken de beelden een bepaalde emotie 
uit. Zoals ook hier. Het beeld ‘Mélancholie’ werd 
in 1997 aangekocht voor het Museum Henriette 
Polak maar siert al sinds enkele jaren de hal van 
het Stedelijk Museum Zutphen.
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De oudste foto
2002 – 2012

De collectie fotografie van het Stedelijk Museum
Zutphen mag aanzienlijk genoemd worden. 
Dit geldt niet alleen voor de kwantiteit maar ook 
voor de kwaliteit. Door zijn spreiding in de tijd 
en onderwerpen, kunst- en historisch beeld-
materiaal, is het een excellent voorbeeld van een 
brede collectie. De toevoeging van de oudste foto 
van Nederland, in 1839 gemaakt door de eerste 
fotograaf van Nederland, de Zutphense apotheker
Willem Hallegraef, voor het Album Amicorum van 
A. J. van Eyndhoven, maakt het beeld van de 
collectie compleet. 

Samen met  het BankGiro Loterij Aankoopfonds 
van de Vereniging Rembrandt en de gemeente
Zutphen maakten de Vrienden het in 2012 
mogelijk om de museale fotocollectie met deze 
unieke aankoop te verrijken.
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Colofon

Deze publicatie kwam tot stand ter gelegenheid 
van het vijftigjarig jubileum van de Vereniging 
Vrienden Musea Zutphen, 1962 - 2012.
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Op de achterkant
Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994) 
Zelfportret, 1939, olieverf op karton

Jeanne Bieruma  Oosting was goed bevriend
met de kunstenaars die aan de wieg stonden 
van het  Museum Henriette Polak. Oosting 
kwam uit een patriciërsfamilie waarin het niet 
gebruikelijk was om een carrière in de schone
kunsten te ambiëren. Dat heeft haar niet 
gestopt. Jeanne Oosting profileerde zich als 
kunstschilder, aquarellist, tekenaar, illustrator,
etser, lithograaf, glasschilder, beeldhouwer
en boekbandontwerper. 

In haar werk passeren nagenoeg alle genres 
de revue, maar portretten zijn schaars. Dat 
maakt dit elegante zelfportret extra bijzonder. 
Dankzij de Vrienden maakt het portret sinds 
1992 deel uit van het hart van de collectie.
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