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Curatorium der Stichting Museum Boymans 
 
 
Vergaderingen 1939-1950 
 
Vergadering van het Curatorium der “Stichting Museum Boymans” op Donderdag  
26 October 1939 te 11 uur voormiddags in het Museum Boymans. 
 
Aanwezig zijn de Heeren Mr. P.J. Oud, Voorzitter, de Vice-Voorzitter, de Heer W. van der 
Vorm, de Penningmeester  Mr. K.G. van der Mandele, Dr. H. Schneider, gedelegeerde van 
het Rijk, de  heeren J. Brautigam en L. de Groot, Wethouders van Rotterdam, Dr. E. 
Heldring, Voorzitter van de Vereeniging Rembrandt, de heeren D.G. van Beuningen, Dr. 
J.C.J. Bierens de Haan en  A.J.M. Goudriaan. Afwezig met kennisgeving de heeren A. van 
Beek en C.W.F.P. Baron Sweerts de Landas Wyborgh. 
 
De Voorzitter heet allen welkom en memoreert  dat de Stichting in het leven is geroepen op 
17 Juli 1939 bij akte verleden voor Notaris W.G.H. Lambert, alhier. Als stichters 
compareerden de Burgemeester, Mr. P.J. Oud, de heeren H. van Beek, D.G. van 
Beuningen, A.J.M. Goudriaan, Mr. K.G. van der Mandele, voor zich en voor “Volkskracht” 
en de heer W. van der Vorm. 
Als doel van de Stichting is vastgelegd: “Het bevorderen van den bloei van het Museum 
Boymans te Rotterdam o.a. door het verwerven van kunstwerken in de verzameling van het 
Museum passend, het bevorderen van het bezoek aan het Museum, het organiseeren van 
tentoonstellingen en dergelijke, alsmede alles wat met het voorgaande in den ruimsten zin 
verband houdt.” 
Overeenkomstig het bepaalde in de Stichtingsakte is de Burgemeester van de Gemeente 
Rotterdam lid en Voorzitter van het Curatorium. In de akte is voorgeschreven hoe en uit 
welke groepen verder de beheerders van de Stichting moeten worden gekozen. In 
uitvoering daarvan zijn de volgende benoemingen geschied: 
Het College van B. en W. heeft uit de Wethouders als leden van het Curatorium 
aangewezen de heeren J. Brautigam en L. de Groot. De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen (heeft als lid aangewezen) Dr. H. Schneider, Directeur van het 
Rijksbureau voor Kunsthistorische en Geographische Documentatie. De Vereeniging 
Rembrandt heeft benoemd haar Voorzitter Dr. E. Heldring, terwijl de Stichting “Bevordering 
van Volkskracht” heeft aangewezen Mr. K.P. van der Mandele. 
Terstond bij de Stichtingsakte zelve zijn uit de inwoners van Rotterdam eenige personen 
opgenomen in het Curatorium te weten de heeren H. van Beek, D.G. van Beuningen, 
A.J.M. Goudriaan, Dr. D. Hannema, C.W.F.P. Baron Sweerts de Landas Wyborgh en W. 
van der Vorm. 
De Voorzitter hoopt op aller steun bij het belangrijke werk dat wacht. De omstandigheden 
zijn thans anders dan in Juli. Ook in Boymans moesten vele maatregelen genomen worden 
ter beveiliging der kunstwerken, maar het Museum moet ook verder zijn taak zoo goed 
mogelijk voortzetten. Den Stichters wacht een groot cultureel werk. Het Museum Boymans 
is niet alleen van belang voor Rotterdam, het heeft bovendien een naam op te houden in 
het buitenland. Het is ’sprekers wensch dat de hoopvolle verwachtingen niet beschaamd 
zullen worden. 
Als punt 2 staat op de agenda de benoeming van nog een lid uit de Burgerij. De Voorzitter 
deelt mede dat het Curatorium bevoegd is het aantal leden uit de Burgerij uit te breiden en 
het voorstel is ontvangen zulks te doen door de benoeming van Dr. J.C.J. Bierens de Haan, 
die reeds zooveel voor het Museum gedaan heeft. Ik weet dat dit uw aller instemming heeft. 
Het is mij een genoegen u mede te delen dat de heer Bierens de Haan zijn benoeming 
gaarne aanneemt, waarvoor wij hem dankbaar zijn. 
Als derde punt staat op de agenda de samenstelling van het Dagelijksch Bestuur. Om naar 
buiten te kunnen optreden moet volgens de Stichtingsakte een Dagelijksch Bestuur worden 
geconstitueerd en daar het noodig bleek hiertoe over te gaan in verband met het vervullen 
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van enkele formaliteiten, zijn voorloopig aangewezen, behoudens goedkeuring van de 
vergadering naast den bij de Stichtingsakte benoemden Voorzitter, tot Vice-Voorzitter, de 
heer W. van der Vorm, tot Penningmeester Mr. K.P. van der Mandele, tot secretaris Dr. D. 
Hannema, terwijl als lid van het Dagelijksch Bestuur uit de Burgerij de heer H. van Beek is 
genoemd. De vergadering kan zich hiermede vereenigen. 
Om de Stichting te verbinden is vereischt de handteekening van den Voorzitter of den Vice-
Voorzitter, tesamen met die van een ander lid van het Dagelijksch Bestuur. Voorgesteld 
wordt om daarvoor aan te wijzen, als het financieele zaken betreft de Penningmeester en 
voor andere dan financieele zaken de secretaris. De vergadering gaat ook hiermede 
accoord. 
Als belangrijk feit deelt de Voorzitter vervolgens mede dat bij het in leven roepen der 
Stichting van de instelling die den aankoop van het schilderij de Emmausgangers van 
Johannes Vermeer van Delft heeft gefinancierd ten geschenke werd ontvangen het geheele 
restant der koopsom benevens de verschuldigde rente, waardoor dit kostbare schilderij het 
onbezwaard eigendom der Stichting is geworden. Deze van grooten Burgerzin getuigenden 
daad kan niet hoog genoeg gewaardeerd worden. Op de Jubileumtentoonstelling is 
duidelijk gebleken hoezeer dit meesterwerk van onze zeventiende eeuwsche schilderkunst 
de algemeene bewondering had. 
Tegelijkertijd werd een geschenk in geld ontvangen van rond ƒ 50.000, welk bedrag van 
verschillende zijden uit de Burgerij ontvangen was. Hierin is begrepen het Stichtingskapitaal 
zelf ad ƒ 2.000 gestort door de Stichters. 
Verder werd geschonken: door den heer H. van Beek een landschap van Jean Baptiste 
Camille Corot; door de Erasmus Stichting een Madonna uit omstreeks 1380, Noord-
Fransch werk en door den heer D.G. van Beuningen een verguld zilveren Coupe, gedragen 
door een Amor, door den Utrechtschen zilversmid Adam van Vianen in 1609 vervaardigd. 
Aangekocht werden sindsdien een meesterwerk van Jan van de Cappelle, een kalme zee 
voortstellend, door tal van schepen verlevendigd, vroeger in de verzameling van Sir Greville 
Smythe benevens een brons “Grande Danseuse” van Edgar Germain Hilaire Degas. 
Voorts doet de Voorzitter mededeeling dat de verzameling schilderijen en teekeningen van 
den heer F. Koenigs, welke sinds 1935 in het Museum in bruikleen was het volgend jaar zal 
weggaan. Dit beteekent voor het Museum een buitengewoon groot verlies. Het bedrag dat 
met een eventueelen aankoop is gemoeid, is dermate groot dat het niet gemakkelijk zal zijn 
deze verzameling voor Rotterdam te behouden. De groote vraag is wat gedaan zou kunnen 
worden om dit verlies alsnog te voorkomen. De heer Hannema geeft een beknopt overzicht 
van de vele belangrijke zaken, die deze collectie bevat. Behalve de schilderijen, waaronder 
Jeroen Bosch en Rubens domineeren, is een unieke en uitgelezen verzameling oude 
teekeningen aanwezig. De Nederlandsche, Duitsche Fransche en Italiaansche scholen zijn 
rijkelijk vertegenwoordigd. In het bijzonder roemt spreker de reeks teekeningen van den 
Boeren Bruegel, van Watteau, Rubens en de vijftig bladen van Rembrandt. Het Museum 
heeft talrijke tentoonstellingen in de laatste jaren van deze grootscheepsch aangelegde 
verzameling kunnen houden. Het verlies hiervan zou voor Rotterdam een ramp 
beteekenen. 
De heer Heldring vraagt wat er met de collectie zal gebeuren. De heer van der Vorm deelt 
mede dat de Amerikaansche Musea belangstelling ervoor hebben. Het geheel is verpand 
voor + 2 millioen gulden waarbij dan nog de rente komt. Hij vraagt of de Regering in dit 
bijzondere geval niet iets doen kan. Dr. Schneider vindt het een landsbelang wanneer de 
collectie hier blijft. Hij zal bij het Departement van O.K. en W. informeeren of steun mogelijk 
is. De heer van Beuningen vraagt zich af of het niet mogelijk zou zijn een syndicaat te 
vormen. Met zou dan eventueel kunnen verkoopen wat voor het Museum niet zoo 
belangrijk is. Ten slotte wordt besloten dat het Dagelijksch Bestuur deze zaak verder zal 
bestudeeren. 
Vervolgens wordt besproken de wenschelijkheid van een publicatie van het bestuur der 
Stichting. Uiteraard zal deze publicatie vergezeld moeten gaan van een opwekking tot het 
geven van bijdragen aan de Stichting. 
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Met het oog op den goeden gang van zaken is het noodig dat het Curatorium op gezette 
tijden – en met niet al te groote tusschenpoozen – bijeenkomt. Ook al zijn er geen 
bijzondere punten aan de orde, is het toch nuttig van tijd tot tijd van gedachten te wisselen, 
anders verflauwt de belangstelling heel spoedig. Er wordt overeengekomen om elke drie 
maanden op den derden Donderdag bijeen te komen.  
Bij de rondvraag zegt de heer Heldring dat hij het initiatief inzake Boymans met groote 
instemming begroet heeft. Deze groote daad kan het begin zijn van een reeks van daden in 
het belang van het Rotterdamsche Museum. Voorts deelt de heer H. mede dat zijn 
werkzaamheden den laatsten tijd dusdanig verzwaard zijn dat het hem niet mogelijk zal zijn 
alle vergaderingen bij te wonen. In dat geval gaat de vergadering ermede accoord dat de 
Vice-Voorzitter van de Ver. Rembrandt, de heer van Hasselt in zijn plaats treedt. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering. 
 
Goedgekeurd, 25 Januari 1940 
Handtekening Oud 
Voorzitter 
 
Vergadering van het Curatorium der “Stichting Museum Boymans” op Donderdag  
25 Januari des morgens te 11 uur in het Museum Boymans. 
 
Aanwezig zijn de Voorzitter Mr. P.J. Oud, de Vice-Voorzitter, de Heer W. van der Vorm, de 
leden van het Dagelijksch Bestuur, de heeren Mr. K.G. van der Mandele, H. van Beek en 
Dr. D. Hannema, benevens van de leden de heeren Dr. H. Schneider, J. Brautigam, L. de 
Groot, D.G. van Beuningen, en Dr. J.C.J. Bierens de Haan. Namens de Vereeniging 
Rembrandt is bij verhindering van den Voorzitter Dr. E. Heldring aanwezig de Vice-
Voorzitter de heer J.H. van Hasselt. Afwezig met kennisgeving zijn de heeren A.J.M. 
Goudriaan en C.W.F.P. Baron Sweerts de Landas Wyborgh. 
 
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. De heer van 
der Mandele vraagt op welke wijze hij de balans van het afgeloopen jaar moet opmaken, 
zulks in het bijzonder in verband met de kunstwerken welke geschonken of gekocht zijn. Na 
eenige discussie besluit de vergadering dat te zijner tijd het Dagelijksch Bestuur deze vraag 
onder de oogen zal zien. De Voorzitter deelt mede dat de Stichting een aantal belangrijke 
geschenken heeft ontvangen te weten van den heer van der Vorm een schilderij, de 
Kwakzalver een meesterwerk van Gerard Dou, vroeger in de Alte Pinacothek te Munchen; 
een tapisserie, Antwerpsch werk uit + 1600, ter nagedachtenis aan den verzamelaar den 
heer J.L. Laverge, alhier door zijn kinderen geschonken; een zeestuk, door Jan Toorop 
omstreeks 1895 te Katwijk met het paletmes geschilderd, het geschenk van den heer H. 
Nijgh alhier benevens een meisjesportret van Jan Sluyters, eveneens door den heer Nijgh 
ten geschenke aangeboden. 
De geschenken, die behalve het laatstgenoemde doek aanwezig zijn worden vervolgens 
bezichtigd, waarbij de secretaris wijst op de belangrijkheid van deze aanwinsten. Tevens 
wordt bewonderd een groot vrouwelijk naakt van Georg Hendrik Breitner dat door de 
Stichting met de nalatenschap van den schilder Bastert verworven kon worden. 
Vervolgens vertelt de heer Hannema een en ander over het voorlopig resultaat van de 
Kersttentoonstelling van kunstwerken uit particuliere verzamelingen in Nederland, welke 
door de Stichting Museum Boymans werd ingericht. Dit resultaat is tot heden zeer gunstig 
te noemen, De tentoonstelling werd reeds door meer dan 5500 belangstellenden bezocht, 
een aantal dat grooter is dan bij vorige Kersttentoonstellingen. Er werden reeds 1000 
catalogi verkocht. De expositie, welke nog ongeveer 14 dagen zal duren zal vermoedelijk 
een winst van + ƒ 1500 maken. Daarna worden verschillende tentoonstellingsplannen 
besproken. De secretaris overweegt ter gelegenheid van het 600 jarig bestaan van de stad 
Rotterdam een expositie van werken van Breitner, Suze Robertson en Jongkind, alle 
kunstenaars die in eenig verband staan tot onze stad. Een tentoonstelling van oude kunst is 
niet mogelijk aangezien het meeste dan uit buitenlandsche musea in bruikleen gevraagd 
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zou moeten worden, hetgeen in de huidige omstandigheden geen kans op succes zal 
bieden. Ook een retrospectieve tentoonstelling van werken van Jan Sluyters staat op het 
programma. 
Bij den rondvraag deelt de heer van der Vorm mede dat het beroemde portret van Titus 
door Rembrandt in 1655 geschilderd uit de verzameling van Lord Crawford zich in den 
Hollandschen kunsthandel bevindt. Pogingen worden gedaan om dit meesterwerk voor de 
Stichting te verwerven. Het is echter niet gemakkelijk om thans de daarvoor benoodigde 
gelden bijeen te brengen. Het verheugt spreker dat de Vereeniging Rembrandt ook voor 
deze belangrijke zaak grooten steun heeft toegezegd. Namens het Curatorium der Stichting 
brengt hij de Vereeniging Rembrandt daarvoor hulde. 
De heer van Hasselt dankt namens de Vereeniging Rembrandt voor deze vriendelijke 
woorden. Hij hoopt van harte dat deze nationale zaak zal slagen en hij zal gaarne zijn hulp 
verleenen om uit Amsterdam gelden voor dat doel te verkrijgen. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering. Daarna wordt nog een 
bezoek gebracht aan de Kersttentoonstelling. 
 
Goedgekeurd 18 April 1940: 
De Voorzitter: 
Handtekening Oud 
 
 
 
Vergadering van het Curatorium van de Stichting Museum Boymans op Donderdag  
18 April des morgens te 11 uur 15 in het Museum Boymans. 
 
Aanwezig zijn de Voorzitter Mr. P.J. Oud, de Vice-Voorzitter, de Heer W. van der Vorm; de 
leden van het Dagelijksch Bestuur, de heeren Mr. K.G. van der Mandele, H. van Beek en 
Dr. D. Hannema, benevens van de leden de heeren J. Brautigam, D.G. van Beuningen, 
J.H. van Hasselt en Dr. H. Schneider en. Afwezig met kennisgeving zijn de heeren L. de 
Groot, Dr. J.C.J. Bierens de Haan en C.W.F.P. Baron Sweerts de Landas Wyborgh. 
 
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. De Voorzitter 
deelt vervolgens mede dat de verzameling Koenigs, welke sinds 1935 in het Museum in 
bruikleen was en waarover meermalen beraadslagingen gehouden zijn in het Curatorium 
van de Stichting Museum Boymans thans voor Rotterdam behouden is. De heer Hannema 
vertelt dat op 2 April het verzoek binnenkwam om praeparatieven te maken voor de 
verzending van de geheele collectie naar Lissabon. Het Museum aldaar had reeds 
toegezegd de verzameling te zullen bewaren. Op 5 April had des morgens half negen een 
bespreking op het Museum plaats tusschen de heeren Koenigs, van der Vorm en van 
Beuningen. Dien middag ging de heer van Beuningen naar Amsterdam om de zaak te 
behandelen met de Bankiersfirma Lisser en Rosenkranz die eigenaresse geworden was 
van de geheele collectie. De heer van B. deed toen een bod dat echter niet aanvaard werd. 
Op 8 April kwam een tweede brandbrief. Alles zou over eenige dagen opgehaald worden. 
Op 9 April had des morgens ten kantore van den heer van Beuningen een bespreking 
plaats met den heer Goudstikker, die optrad als vertegenwoordiger van de firma Lisser en 
Rosenkranz. Het resultaat was dat dien middag de transactie tot stand kwam. Deze 
aankoop omvat de geheele verzameling teekeningen zonder uitzondering, de 4 schilderijen 
van Jeroen Bosch benevens acht schilderijen van Rubens w.o. het prachtige landschap uit 
de voormalige verzameling Northbrook. 
De heer Van Hasselt wenscht het museum Boymans en de initiatiefnemers namens de 
Vereeniging Rembrandt geluk. Het is een daad die ver uitgaat boven het locale belang. 
De Voorzitter vraagt hoe het verloop is van de tentoonstelling van de collectie Bastert-van 
Schaardenburg. De heer Hannema deelt mede dat alles tot heden zeer naar wensch gaat. 
Er zijn reeds meer dan 3000 bezoekers geweest en er werden een 400 tal catalogi 
verkocht. Algemeen wordt de verzameling zeer bewonderd; er wordt ook veel in 
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waardeerenden zin over geschreven. Het zou te wenschen zijn indien op de een of andere 
wijze een oplossing gevonden zou kunnen worden, waarbij de geheele collectie duurzaam 
in het Museum zou verblijven. 
Vervolgens komt de aankoop ter sprake van een Noord-Nederlandsche houtsculptuur uit 
omstreeks 1460. De heer Hannema wijst op de hooge kwaliteit en de zeldzaamheid van dit 
geval. Vijftiende-eeuwsche Hollandsche sculpturen zijn schaars; nog zeldzamer is het werk 
van den meester die het “sterfbed van Maria” en een groep “Zingende Engelen” 
vervaardigde, thans in het Rijksmuseum te Amsterdam. Van dezelfde hand, vermoedelijk 
Jacob van den Borch is het “Laatste Avondmaal” dat het Museum nu te koop wordt 
aangeboden. Met algemeene stemmen wordt tot aankoop besloten. 
Bij den rondvraag deelt de heer van der Vorm mede dat ter nagedachtenis van den heer en 
mevrouw Hannema de Stuers door de kinderen aan de Stichting zijn geschonken twee 
altaarvleugels Jesaja en Jeremia voorstellend en door Jan Mostaert + 1495 geschilderd. De 
Voorzitter spreekt hiervoor zijn dank uit. 
De secretaris deelt vervolgens nog mede dat de vermaarde collectie Cook te Richmond 
bezig is zich op te lossen. Het verheugt hem dat tien van de belangrijkste stukken in twee 
Rotterdamsche verzamelingen terecht zijn gekomen. Het zijn het beroemde paneel van Jan 
van Eyck – het eenige werk van den meester in ons land -, de Tobias en het portret van 
Alotte Adriaensz door Rembrandt, het interieur van Gabriel Metsu, de spinster van 
Terborgh, de Jesaja van den Meester van Aix, het mansportret van Gossaert en werken 
van Cuyp, Philips Koninck en Willem van de Velde. 
Dit betekent een onverwachte en grootsche verrijking van het particuliere kunstbezit in de 
Maasstad. 
De Voorzitter uit zijn waardeering voor deze prachtige aankoopen. Rotterdam begint op 
kunstgebied wel zeer op den voorgrond te treden. Niets meer aan de orde zijnde sluit de 
Voorzitter de vergadering. 
 
Goedgekeurd 18 Juli 1940 
De Voorzitter: 
Handtekening Oud 
 
 
Vergadering van het Curatorium van de Stichting Museum Boymans op Donderdag  
18 Juli 1940 te 11 uur 15 v.m. in het Museum Boymans. 
 
Aanwezig zijn: de Voorzitter Mr. P.J. Oud, de Vice-Voorzitter de Heer W. van der Vorm; de 
leden van het Dagelijksch Bestuur de heeren Mr. K.G. van der Mandele en Dr. D. 
Hannema, benevens van de leden de heeren J. Brautigam, L. de Groot, A.J.M. Goudriaan, 
Dr. H. Schneider en Dr. J.C.J. Bierens de Haan. Afwezig met kennisgeving zijn de heeren 
H. van Beek, Dr. E. Heldring en D.G. van Beuningen.  
Alvorens de vergadering te openen herdenkt de Voorzitter de heer C.W.F.P. Baron Sweerts 
de Landas Wyborgh, lid van het Curatorium der Stichting. Wegens zijn hoogen leeftijd heeft 
de heer Sweerts slechts zelden de vergaderingen van het Curatorium kunnen bijwonen. 
Tegenover het Museum Boymans heeft hij zich echter zeer verdienstelijk gemaakt. Bij 
herhaling heeft de heer Sweerts belangrijke geschenken gedaan. In herinnering kunnen 
gebracht worden het geschenk van de oude Lodewijk XIV trap, welke een sieraad van het 
Museum vormt; het interieur van de Sint Bavo kerk door Emanuel de Witte enz. Steeds 
heeft de heer Sweerts ook bijdragen gedaan wanneer een kunstwerk verworven moest 
worden. 
Daarna worden de notulen van de vorige vergadering voorgelezen en goedgekeurd.  
De Voorzitter memoreert dat dit de eerste vergadering van het Curatorium is na den 10den 
Mei. Hij is dankbaar dat Boymans en zijn kostbare inhoud gespaard zijn gebleven en 
betuigt den directeur zijn erkentelijkheid voor de maatregelen welke ter bescherming der 
kunstwerken genomen zijn. 
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De Voorzitter deelt mede dat eenige geschenken zijn binnengekomen: van den heer H. van 
Beek, een stadsgezicht van Willem de Zwart: van den heer van der Vorm, een interieur van 
de Sint Laurenskerk, in 1669 door Anthonie de Lorme geschilderd, benevens van mevrouw 
Visser-van der Mandele te ’s Gravenhage een Italiaansch landschap van Matthias Withoos. 
Deze geschenken worden vervolgens bezichtigd.  

Mr. van der Mandele geeft een overzicht van de ontvangsten en uitgaven der Stichting. Op 
31 Dec. 1939 was er een batig saldo van ƒ 4.089. Daarna is nog aangekocht de 
Hollandsche houtsculptuur uit de vijftiende eeuw zoodat er thans een nadeelig saldo is van 
ruim ƒ 3000.  

Bij den rondvraag betuigt de heer van der Vorm zijn spijt dat in de onmiddellijke omgeving 
van het Museum noodwinkels gebouwd worden. Het geheele terrein wordt daardoor niet 
alleen ontsierd, maar het brandgevaar voor het Museum met zijn kostbare inhoud wordt 
daardoor aanzienlijk grooter. De heer Brautigam wenscht de verantwoordelijkheid daarvoor 
te dragen. De gebouwen zijn wel van een lichte constructie, maar met veel brandvrij 
materiaal opgetrokken. Er zijn 2000 winkels aangevraagd; slechts 800 kunnen gebouwd 
worden. De heer Goudriaan vraagt of het niet mogelijk is buitengewone 
voorzorgsmaatregelen te nemen. De heer Brautigam zegt dit toe. De winkels zijn gebracht 
op 30 m van de gevel van het Museum en er zal een extra brandwacht ingesteld worden.  

Dr. Bierens de Haan spijt het dat hij de vorige vergadering niet aanwezig heeft kunnen zijn. 
Hij wenscht alsnog een woord van groote waardering uit te spreken voor het behoud van de 
collectie Koenigs. Rotterdam bezit nu een teekeningen collectie welke de eerste in Europa 
genoemd kan worden. In de toekomst zal zij een bron van wetenschappelijk onderzoek 
worden. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter de vergadering.  

Goedgekeurd, 17 Oct. 1940  
De Voorzitter 
Handtekening Oud 
 
Vergadering van het Curatorium van de Stichting Museum Boymans op Donderdag  
17 October 1940 te 11.15 in het Museum Boymans. 
 
Aanwezig zijn: de Voorzitter Mr. P.J. Oud, de Vice-Voorzitter de Heer W. van der Vorm; de 
leden van het Dagelijksch Bestuur de heeren H. van Beek, Mr. K.G. van der Mandele en 
Dr. D. Hannema, benevens de leden van het Curatorium de heeren L. de Groot, A.J.M. 
Goudriaan, Dr. H. Schneider en Dr. J.C.J. Bierens de Haan. Afwezig met kennisgeving zijn 
de heeren Dr. E. Heldring en D.G. van Beuningen en J. Brautigam.  
 
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. Als geschenk 
zijn binnengekomen twee zeldzame en kostbare teekeningen van den Venetiaanschen 
schilder uit omstreeks 1500 Vittore Carpaccio. Zij stellen voor de beeltenis van een ouden 
man en een studie van het Christuskind. Op dit laatste schetsblad is op de achterkant en 
studie van een knielenden monnik geteekend. Beide teekeningen, het geschenk van den 
heer F. Koenigs, zijn afgebeeld in den veilingscatalogus van de collectie Oppenheimer, 
welke in Juli 1936 bij Christie te Londen verkocht werd. Dr. D. Hannema schonk een 
potloodteekening van Rembrandt, voorstellend het interieur van een molen, vermoedelijk 
de molen waar de kunstenaar geboren werd. Het is een vroeg blad in potlood uitgevoerd.  
De Penningmeester Mr. K.P. van der Mandele deelt mede dat de Stichting voor een bedrag 
van ƒ 3427 in het krijt staat. Inkomsten zijn er de laatste maanden niet geweest. Op 
voorstel van den Voorzitter en gelet op art. 4 eerste lid der Stichtingsakte besluit het 
Curatorium voor zijn werkwijze het navolgende Reglement vast te stellen, zulks 
onverminderd hetgeen reeds is bepaald in de Stichtingsakte.  
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I Het Curatorium vergadert tenminste eenmaal per kwartaal, bij voorkeur op den derden 
Donderdag van de eerste kwartaalsmaand.  
II De Voorzitter bepaalt de plaats van de vergadering.  
III Van het verhandelde houdt de secretaris van het Curatorium notulen, welke door hem en 
den Voorzitter worden vastgesteld, en uiterlijk in de eerstvolgende vergadering ter kennis 
van het Curatorium worden gebracht.  
IV Van de leden van het Dagelijksch Bestuur treedt met uitzondering van den Voorzitter elk 
jaar in de eerste vergadering één lid af volgens het vastgestelde rooster. De aftredenden, 
behalve de secretaris, zijn in het jaar van hun aftreden niet herkiesbaar. Doet zich 
tusschentijds een vacature voor, dan wordt na vervulling het rooster opnieuw vastgesteld.  
V In de eerste vergadering van het Curatorium na afloop van het boekjaar wordt door den 
secretaris een schriftelijk jaarverslag uitgebracht, vergezeld van een lijst der bezittingen van 
de Stichting met vermelding van de verblijfplaats, en door den Penningmeester een 
schriftelijk overzicht der geldmiddelen van de inkomsten en uitgaven; het Curatorium wijst 
dan tevens voor het loopende boekjaar een deskundige of een commissie van twee leden 
van het Curatorium aan, die het eerstvolgende financieele overzicht mede zullen 
onderteekenen.  
VI Stukken welke de Stichting verbinden, zullen, als het zaken van financieel belang betreft 
worden geteekend door den Voorzitter of Vice-Voorzitter met den secretaris.  
Verder wordt besloten dat het rooster van aftreden als volgt zal zijn: in de eerste 
vergadering in 1941 de heer W. van der Vorm, in 1942 de heer H. van Beek, in 1943 Dr. D. 
Hannema en in 1944 Mr. K.P. van der Mandele. 
De heer van der Vorm deelt mede dat een opvolger voor den heer Sweerts benoemd zal 
moeten. De vergadering besluit eenstemmig daarvoor de heer W.C. Hudig te kiezen. 
De heer Hannema deelt mede dat vermoedelijk in den aanvang van het volgende jaar de 
bomvrije schuilkelder, welke het Rijk voor het onderbrengen van kunstwerken bouwt, 
gereed zal komen. Hij stelt voor het bezit van de Stichting alsdan te verdeelen en een 
aantal van de kostbaarste stukken daarheen over te brengen. Aldus wordt besloten. 
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten. 
 
Goedgekeurd 16 Jan. 1941 
Handtekening Oud 
 
 
Vergadering van het Curatorium van de Stichting Museum Boymans op Donderdag  
16 Januari 1941 te 11.15 in het Museum Boymans. 
 
Aanwezig zijn: de Voorzitter Mr. P.J. Oud, de Vice-Voorzitter de Heer W. van der Vorm; de 
leden van het Dagelijksch Bestuur de heeren H. van Beek, Mr. K.G. van der Mandele en 
Dr. D. Hannema, benevens de leden van het Curatorium de heeren J. Brautigam, L. de 
Groot, A.J.M. Goudriaan en D.G. van Beuningen. Afwezig met kennisgeving zijn de heeren 
Dr. J.C.J. Bierens de Haan en Dr. E. Heldring.  
 
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. 
De Voorzitter heet het nieuwe lid van het Curatorium, den heer W.C. Hudig welkom. De 
heer Hudig heeft steeds groote belangstelling voor het Museum Boymans getoond. Bij 
herhaling heeft hij belangrijke bijdragen geschonken voor aanwinsten, onlangs nog voor 
den Titus van Rembrandt. De Stichting heeft in het afgeloopen jaar reeds veel voor het 
Museum gedaan. Er heerscht een prettige samenwerking. De Voorzitter hoopt in de 
toekomst op den steun van den heer Hudig. De heer Hudig dankt den Voorzitter in eenige 
welgekozen bewoordingen. 
De secretaris brengt vervolgens het jaarverslag van de Stichting Museum Boymans uit 
vanaf de oprichting op 19 Juli 1939 tot 31 Dec. 1940. De secretaris zou het jaarverslag 
gaarne opgenomen zien in het Jaarboek van de Stichting. Dit zal echter groote kosten met 
zich brengen en het is in de gegeven omstandigheden misschien beter dit verslag in 
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eenvoudiger vorm uit te brengen, in den trant van de Jaarverslagen van de Vereeniging 
Rembrandt. Het verslag wordt vervolgens goedgekeurd. Er wordt besloten dit nog niet te 
publiceren en eerst een begrooting van de kosten maken. 
De Penningmeester brengt daarna zijn verslag uit. Hij deelt mede dat het restant van den 
koopsom voor den Titus van Rembrandt thans bijeen is en hij brengt hulde aan de heeren 
van der Vorm en van Beuningen voor hun vrijgevigheid. De heeren van Beek en Hudig 
zullen het verslag nagaan. De Voorzitter deelt mede dat (de Vice-Voorzitter) de heer van 
der Vorm zijn wensch te kennen heeft gegeven om af te treden (als Vice-Voorzitter) der 
Stichting. De heer van der Vorm heeft ontzaglijk veel voor de Stichting gedaan. De 
oprichting was aan zijn initiatief te danken. Hij heeft bovendien vorstelijke schenkingen 
gedaan. In de eerste plaats de verwerving van de Emmausgangers van Johannes Vermeer 
in het bijzonder aan zijn stuwkracht en vrijgevigheid. Voorts heeft de heer van der Vorm 
zich zeer ingespannen voor het bijeenbrengen van de gelden voor den Titus van 
Rembrandt en schonk hij het meesterwerk van Gerard Dou, de Kwakzalver. Altijd stond hij 
op de bres voor de belangen van de Stichting. De heer van der Vorm blijft lid van het 
Curatorium. De Voorzitter beveelt ook in de toekomst de Stichting den heer van der Vorm 
warm aan. 
Ten slotte wordt de heer van Beuningen met algemeene stemmen tot lid van het 
Dagelijksch Bestuur gekozen en de heer van Beek tot Vice-Voorzitter. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter de vergadering. 
 
Goedgekeurd 17 April 1941 
Handtekening Oud 

 

Vergadering van het Curatorium van de Stichting Museum Boymans op Donderdag  
17 April 1941 te 11.15 in het Museum Boymans. 
 
Aanwezig zijn: de Voorzitter Burgemeester Mr. P.J. Oud, de Vice-Voorzitter de Heer H. van 
Beek; de leden van het Dagelijksch Bestuur de heeren D.G. van Beuningen, Mr. K.G. van 
der Mandele en Dr. D. Hannema, benevens de leden van het Curatorium de heeren J. 
Brautigam, L. de Groot, W. van der Vorm, A.J.M. Goudriaan, W.C. Hudig, Dr. J.C.J. Bierens 
de Haan. Afwezig met kennisgeving Dr. E. Heldring.  
 
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. 
De Voorzitter doet mededeeling van de vorstelijke schenking van den heer D.G. van 
Beuningen van het grootste gedeelte van de teekeningen verzameling van den heer F. 
Koenigs en van de vier bekende schilderijen van Jeroen Bosch en van vier schetsen van 
P.P. Rubens uit dezelfde collectie. Sinds 1847, het jaar van het ontstaan van het 
Rotterdamsche Museum is dit de grootste schenking die het Museum Boymans heeft 
ontvangen. De Voorzitter brengt den heer v. Beuningen hulde voor zijn daad. Ook het 
Gemeente Bestuur is zeer verheugd over deze grootsche verrijking van het Rotterdamsche 
kunstbezit. De directeur toont vervolgens een reeks van de kostbaarste bladen van 
Rembrandt, Rubens, de Boeren-Bruegel, Watteau, Ingres en Daumier, die in de 
Prentenkabinetten van ons land hun weerga niet hebben. 
De directeur deelt nog mede dat een prijsopgave is binnengekomen voor het drukken van 
het Jaarverslag van de Stichting Museum Boymans. 1500 exemplaren, formaat 20 x 27 cm 
met 68n pagina’s, waarvan 30 met afbeeldingen zullen inclusief de clichés ƒ 1564,50 
kosten. De heer Goudriaan deelt mede dat hij iemand weet die dit gaarne zal bekostigen. 
Met groote waardeering neemt het Curatorium hiervan kennis. In de volgende vergadering 
zal beslist worden of definitief tot publicatie zal worden overgegaan. 
Vervolgens worden bezichtigd een meisjesportret door Jan Sluyters, het geschenk van den 
heer H. Nijgh aan de Stichting, benevens een stilleven “Doode Zwaan” door Floris Verster 
en een damesportret van G.H. Breitner. Deze laatste stukken zijn te koop, maar de prijs te 
samen ƒ 14.500 is nog te hoog. 
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Ten slotte deelt de directeur mede dat alle kunstwerken van de Stichting naar de 
schuilkelder in de duinen zijn overgebracht. Niets meer aan de orde zijnde sluit de 
Voorzitter de vergadering. 
 
Goedgekeurd: 
17 Juli 1941 
Handtekening Oud 
 
 
Vergadering van het Curatorium van de Stichting Museum Boymans op Donderdag  
17 Juli 1941 om 11.15 in het Museum Boymans. 
 
Aanwezig zijn de Voorzitter Burgemeester Mr. P.J. Oud, de Vice-Voorzitter de Heer H. van 
Beek; de leden van het Dagelijksch Bestuur de heeren D.G. van Beuningen, Mr. K.G. van 
der Mandele en Dr. D. Hannema, benevens de leden van het Curatorium de heeren J. 
Brautigam, L. de Groot, W. van der Vorm en A.J.M. Goudriaan. Afwezig met kennisgeving 
Dr. E. Heldring, Dr. J.C.J. Bierens de Haan en W.C. Hudig.  
 
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. 
Opnieuw komt de uitgave van een jaarverslag ter sprake. Besloten wordt hiermede nog 
eenigen tijd te wachten. 
De heer van der Mandele deelt mede dat de Stichting “Volkskracht” een voorschot tot een 
maximum van ƒ 12.000 heeft verleend voor de groote zomertentoonstelling “Nederland 
bouwt in baksteen”. De bedoeling is dat een eventueel batig saldo aan de Stichting 
Museum Boymans ten goede komt. 
De heer Hannema stelt vervolgens den aankoop voor van een schilderij, een 
binnenplaatsje voorstellend van J. Jelgerhuis. Aldus wordt besloten. Niets meer aan de 
orde zijnd, sluit de Voorzitter de vergadering. 
 
Goedgekeurd 
16 Oct. 1941 
Handtekening van Beek 
 
 
Vergadering van het Curatorium van de Stichting Museum Boymans op Donderdag  
17 Oct. 1941 om 11.15 in de Bestuurszaal van het Museum Boymans. 
 
Aanwezig zijn de de Vice-Voorzitter de Heer H. van Beek; de leden van het Dagelijksch 
Bestuur de heeren Mr. K.G. van der Mandele en Dr. D. Hannema, benevens de leden van 
het Curatorium de heeren J. Brautigam, W. van der Vorm en A.J.M. Goudriaan en Dr. 
J.C.J. Bierens de Haan. Afwezig met kennisgeving de heeren L. de Groot, D.G. van 
Beuningen, W.C. Hudig en Dr. E. Heldring.  
 
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. 
De Vice-Voorzitter wijdt een afscheidswoord aan den gewezen Voorzitter Mr. P.J. Oud, die 
aan de wieg van de Stichting heeft gestaan. De heer Oud heeft steeds in de geest van de 
Stichting gewerkt en gesteund waar dat noodig was. Hij brengt hem daarvoor hulde en 
dank. Besloten wordt den heer Oud een door allen onderteekenden brief met dank voor zijn 
beleid te doen toekomen. 
De secretaris deelt mede dat de tentoonstelling Nederland bouwt in baksteen een goed 
verloop heeft. Het aantal bezoekers is zeer bevredigend en er is enorm veel over de 
tentoonstelling in vak en dagbladengeschreven niet alleen in ons land maar ook in 
Scandinavië, Duitschland en België. Vooral de catalogus heeft de aandacht getrokken. 
Binnenkort zullen de opbouwplannen van Rotterdam aan de tentoonstelling worden 
toegevoegd, wat zeker aan het bezoek nog ten goede zal komen. 
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De secretaris doet vervolgens een voorstel tot aankoop van een Hollandsche houtsculptuur 
uit + 1490, welke zich in den Utrechtschen kunsthandel bevindt. Het is een werk dat in de 
onmiddellijke omgeving van Jeroen Bosch vervaardigd moet zijn. Een tweede voorbeeld 
waarin zich zoo sterk de invloed van dezen grooten Bosschen schilder openbaart is hem 
niet bekend. Besloten wordt deze groep voor de Stichting aan te koopen. 
De heer van der Mandele deelt mede dat de secretaris zijn hulp heeft ingeroepen voor de 
verwerving van de verzameling oud-aardewerk van den heer en mevrouw Bastert-van 
Schaardenburg. Deze schitterende collectie die voor den oorlog in Boymans tentoongesteld 
is geweest omvat een 180 tal nummers. Zij was toen verzekerd voor ƒ 250.000; de waarde 
is thans aanzienlijk hooger. Zij wordt het Museum echter voorƒ 195.000 aangeboden. De 
heer Hannema heeft voor dezen aankoop ƒ 10.000 van de Vereeniging Rembrandt 
verkregen en de Erasmusstichting is bereid ƒ 15.000 te schenken. De heer van der 
Mandele stelt uit het Administratiefonds Rotterdam ƒ 150.000 ter beschikking mits de 
verzameling eigendom wordt van het Stichting Volkskracht. Het ligt in de bedoeling deze 
verzameling dan in bruikleen te geven aan de Stichting Museum Boymans. Aangezien van 
verschillende kanten o.a. van Duitsche zijde belangstelling voor de collectie getoond wordt, 
is het zaak zoo spoedig mogelijk tot een oplossing te komen. Het resterende bedrag van ƒ 
20.000 zal dan door anderen moeten worden bijeengebracht. De heer Hannema zal 
trachten de familie van Schaardenburg te bewegen deze som te schenken. 
De Vice-Voorzitter vindt dit een zeer belangrijke mededeeling. Het Museum zou door deze 
verwerving een fraaie collectie rijker worden. Hij kan een oplossing slechts toejuichen. De 
andere leden van het Curatorium sluiten zich hierbij aan. 
Vervolgens toont de secretaris een schets van Ir. A. van der Steur voor een uitbreiding van 
het Museum Boymans. Deze uitbreiding is gezien de groote toename der verzamelingen 
urgent geworden. De Vice-Voorzitter hoopt dat deze plannen gerealiseerd zullen kunnen 
worden. Den aanwezigen wordt verzocht hun gedachten hierover te laten gaan.  
Niets meer aan de orde zijnde sluit de Vice-Voorzitter de vergadering. 
 
15 Jan. 1942 
Handtekening Müller 
 
 
Vergadering van het Curatorium van de Stichting Museum Boymans op Donderdag  
15 Jan. 1942 om 11.15 in de Bestuurszaal van het Museum Boymans. 
 
Aanwezig zijn de de Vice-Voorzitter de Heer H. van Beek; de leden van het Dagelijksch 
Bestuur Mr. K.G. van der Mandele en Dr. D. Hannema, benevens de leden van het 
Curatorium de heeren W.C. Hudig en W. van der Vorm. Afwezig met kennisgeving de 
heeren J. Brautigam, L. de Groot, A.J.M. Goudriaan, D.G. van Beuningen, Dr. J.C.J. 
Bierens de Haan en Dr. E. Heldring.  
 
De Vice-Voorzitter, de heer van Beek die het Voorzitterschap heeft waargenomen draagt dit 
volgens art. III van de Stichtingsakte over aan den nieuwen Burgemeester Mr. F.E. Müller. 
Burgemeester Müller zegt al veel over de Stichting Museum Boymans gelezen te hebben. 
De grote stuwkracht van het Curatorium in het bijzonder van den heer van der Vorm, die 
indertijd het initiatief tot de oprichting van de Stichting nam is hem bekend. Dankzij grooten 
Burgerzin is hier een cultureel centrum opgebouwd dat door de bevolking zeer 
gewaardeerd wordt. De Voorzitter zal gaarne het streven van het Curatorium steunen en 
hoopt op samenwerking. 
Vervolgens worden de notulen van de vorige vergadering voorgelezen en goedgekeurd. De 
directeur geeft een overzicht van de tentoonstelling “Nederland bouwt in baksteen” vanaf 
de opening op 27 Juli tot 1 Januari 1942. De tentoonstelling kon gehouden worden dank zij 
een garantiefonds van de Stichting Volkskracht. Zij werd bezocht door 28.454 betalende 
bezoekers; er werden 4968 catalogi verkocht. De uitgaven bedroegen ƒ 20635; de 
inkomsten waren ƒ 18433,40. Na afloop der tentoonstelling zullen transport en andere 



Curatorium 1939-1950                   Website Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam                 pagina 
11/44 
 

kosten nog verrekend moeten worden. Er is zeer veel over de tentoonstelling geschreven 
zelfs in het buitenland was de belangstelling groot gezien het feit dat talrijke geïllustreerde 
catalogi werden aangevraagd. De tentoonstelling zal nog eenigen tijd worden voortgezet. 
De heer Hudig vraagt zich af of de tentoonstelling niet tegen een lager entrée toegankelijk 
gesteld kan worden. Ook de prijs van den catalogus vindt hij hoog. De directeur merkt op 
dat op Zaterdagen een verlaagd entrée bestaat en dat voor groepen boven de tien 
personen en voor scholen steeds ditzelfde verlaagde entrée geldt. Er zijn twee catalogi 
verkrijgbaar, één versierd met 175 afbeeldingen welke als een herinnering moet worden 
opgevat en één alleen met de beschrijving, welke slechts voor 35 cent te verkrijgen is.  
Vervolgens deelt de directeur een en ander mede over plannen voor een 
zomertentoonstelling, welke als onderwerp “Het handwerk in de kunst” zal hebben. Het blijft 
echter een vraag of deze tentoonstelling gerealiseerd kan worden, gezien de groote 
schaarste aan papier en hout. 
De Voorzitter deelt mede dat de directeur in den kunsthandel een tweetal kunstwerken 
gezien heeft, die hij gaarne voor de Stichting zou willen aankoopen. Het zijn een fraaie en 
uiterst zeldzame Zuid-Nederlandsche buffetkast uit omstreeks 1580, geheel met intarsiën 
ingelegd. Vermoedelijk is dit meubel vervaardigd naar een ontwerp van Hans Vredeman de 
vries, de beroemde Antwerpsche architect, wiens werken tot in Danzig te vinden zijn. Het 
tweede kunstwerk is een Heilige figuur uit de Romaansche periode + 1250 vervaardigd. Het 
stuk is vermoedelijk een Noord-Fransch werk en bezit nog vrijwel geheel de oude 
polychromie. De prijs bedraagt voor beide stukken tesamen ƒ 13.000. De mogelijkheid tot 
aankoop zal in het Dagelijksch Bestuur besproken worden. 
De Voorzitter deelt vervolgens mede dat er een brief van Dr. J. Kolf, Hoofd van de 
Kunstbescherming is binnengekomen met de mededeeling dat de Duitsche militaire 
autoriteiten de schuilkelders in de duinen niet als veilig beschouwen, aangezien zij in de 
eerste linie liggen. Het risico zal daarom verdeeld moeten worden. De Nederlandsche 
autoriteiten hebben een nieuwe schuilkelder gebouwd in de Sint-Pietersberg bij Maastricht, 
welke volgens de deskundigen aan alle eischen voldoet. De vraag doet zich voor of ook 
bezittingen van de Stichting daarheen overgebracht moeten worden. Algemeen bestaat het 
gevoelen bij het Curatorium de kunstwerken van de Stichting in de schuilplaats in de duinen 
te laten. De directeur deelt mede dat binnenkort een vergadering van museumdirecteuren 
zal plaats vinden, waarin nadere bijzonderheden behandeld zullen worden. Hij zal te 
gelegener tijd daarvan verslag uitbrengen. De Penningmeester Mr. van der Mandele brengt 
daarna verslag uit van den staat van ontvangsten en uitgaven van de Stichting gedurende 
1941. Er is een schenking binnengekomen van de Stichting “De Voorpost” van ƒ 300. Er 
werd een Noord-Nederlandsche houtsculptuur aangekocht. Per 1 Jan. 1942 was er een 
debet van ƒ 5.793,01. 
Bij den rondvraag vestigt de heer van der Mandele de aandacht op de prijsvraag voor de 
Blaak en het Hofplein. Hij zou het waardeeren indien hiervan een tentoonstelling in 
Boymans kan plaats vinden. De Burgemeester zou dit eveneens toejuichen. Niets meer 
aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering. 
 
6 Maart 1942 
Handtekening Müller 
 
 
Spoedvergadering van het Curatorium van de Stichting Museum Boymans op Vrijdag 
6 Maart 1942 om half twaalf in de Bestuurszaal van het Museum Boymans. 
 
Aanwezig zijn de Voorzitter Mr. F.E. Müller, de leden van het Dagelijksch Bestuur Mr. K.G. 
van der Mandele, Dr. D. Hannema en de heer D.G. van Beuningen, de leden van het 
Curatorium de heeren L. de Groot, A.J.M. Goudriaan en J. Brautigam. Afwezig met 
kennisgeving de heeren H. van Beek, W.C. Hudig, Dr. J.C.J. Bierens de Haan en Dr. E. 
Heldring.  
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De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd.  
De Voorzitter deelt mede dat deze spoedvergadering bijeengeroepen is omdat van de 
Duitsche autoriteiten een bevel gekomen is om de schuilkelders in de duinen geheel te 
ontruimen. Zij worden beschouwd als in de eerste linie te liggen en de militaire autoriteiten 
kunnen bij eventueele oorlogshandelingen geen verantwoordelijkheid aanvaarden. De 
kostbaarste kunstwerken van het Rijk worden nu ondergebracht in de geheel voor dit doel 
door de Nederlandsche deskundigen ingerichte schuilkelder in de Pieterberg te Maastricht 
en voorloopig verdeeld over eenige scholen te Geldringen bij Steenwijk totdat een tweede 
schuilkelder welke in Drenthe gebouwd wordt gereed is. De directeur ziet in de gegeven 
omstandigheden geen andere oplossing dan de kunstwerken van Boymans hetzelfde lot te 
laten deelen als die van het Rijk. Na eenige discussie wordt aldus besloten. 
De Voorzitter deelt mede dat de heer van der Vorm en de directeur de zestiende-eeuwsche 
Vlaamsche buffetkast en het Romaansche beeld in den kunsthandel Jagenaar in Den Haag 
bezichtigd hebben en deze voor ƒ 11.500 hebben aangekocht. 
Vervolgens wordt het verslag van de Stichting Museum Boymans over de jaren 1939, 40 en 
41 voorgelezen. Het verslag is met een schitterende reeks van 175 afbeeldingen naar de 
belangrijkste aanwinsten versierd. Voorlopig zal het nog niet gepubliceerd worden. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering. 
 
30 April 1942 
Handtekening Müller 
 
 
Vergadering van het Curatorium van de Stichting Museum Boymans op Donderdag  
30 April 1942 te 11.15 uur in het Museum Boymans. 
 
Aanwezig zijn de Voorzitter Mr. F.E. Müller, de leden van het Dagelijksch Bestuur Mr. K.G. 
van der Mandele en Dr. D. Hannema, de leden van het Curatorium de heeren L. de Groot, 
A.J.M. Goudriaan, W.C. Hudig, W. van der Vorm en Dr. J.C.J. Bierens de Haan. Afwezig 
met kennisgeving de heeren H. van Beek, en Dr. E. Heldring en D.G. van Beuningen.  
 
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd.  
De Penningmeester Mr. K.G. van der Mandele deelt mede dat de Stichting een schuld had 
van ƒ 16.500, maar dat deze schuld thans vereffend is. De Voorzitter brengt den 
Penningmeester hiervoor dank en hulde. De directeur brengt het Curatorium ervan op de 
hoogte dat thans alle kunstwerken van de Stichting, op het brons van Degas na, in de 
nieuwe Rijksbergplaatsen zijn ondergebracht. Drie groote transporten zijn naar Maastricht 
gegaan. Om half drie ’s nachts bij het eerste transport hing de Emmausgangers van 
Vermeer op het schot in de schuilkelder van de Pietersberg. De Degas blijft voorloopig 
onder den Toren. Vervolgens doet de directeur een voorstel tot aankoop van een 
Romaansch doopvont, Zuid-Nederlandsch werk uit de 13de eeuw. Dergelijke kunstwerken 
zijn uiterst zeldzaam. Het zou in de hal van het Museum een prachtige plaats kunnen 
vinden. Er zijn drie mensen die het stuk willen koopen, één ervan in Duitschland. Een 
verzamelaar uit Mannheim heeft reeds een bod van ƒ 20.000 gedaan. Het Museum 
Boymans heeft het stuk echter in handen voor slechts ƒ 12.000. De heeren van der 
Mandele en van der Vorm zullen een dezer dagen het stuk in den kunsthandel Jagenaar te 
’s Gravenhage gaan bezichtigen. 
Hoewel geen aanwinst voor de Stichting stelt de Voorzitter er prijs op het Curatorium 
meedeeling te doen van een schitterend legaat van den heer en mevrouw Philips-van der 
Willigen te ’s Gravenhage. Dit legaat komt in hoofdzaak ten goede aan de afdeeling 
kunstnijverheid van het Museum. Er zijn 129 stuks gepolychromeerd Delftsch aardewerk 
bij, 145 stuks gekleurd Chinees porselein uit de Khang-Thi periode en 110 stuks blauw 
Chinees porselein. Verder een Haagsch porselein eetservies uit de 18de eeuw, 148 stuks 
tellend benevens een Saksisch porseleinen thee en koffie servies eveneens uit de 18de 
eeuw. 
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Voorts oude Engelsche prenten, antieke meubels en klokken benevens zes oude 
schilderijen. In 1931 is de waarde alleen van het porselein en aardewerk op 2 ton 
getaxeerd. Thans kan deze aanzienlijk hooger geschat worden. 
Van mevrouw Veder van Hoboken kreeg het Museum bovendien ten geschenke de 
levensgroote portretten van Franz I en Maria-Theresia door Jacob van Schuppen 
omstreeks 1740 naar het leven vervaardigd. Niets meer aan de orde zijnde wordt de 
vergadering gesloten. 
 
Handtekening Müller  
 
 
Vergadering van het Curatorium van de Stichting Museum Boymans op Donderdag  
16 Juli 1942 om 11.15 in de Bestuurszaal van het Museum Boymans. 
 
Aanwezig zijn de Voorzitter Mr. F.E. Müller, de Vice-Voorzitter de Heer H. van Beek; Mr. 
K.G. van der Mandele en Dr. D. Hannema, leden van het Dagelijksch Bestuur, de leden van 
het Curatorium de heeren A.J.M. Goudriaan, W.C. Hudig, W. van der Vorm en Dr. J.C.J. 
Bierens de Haan. Afwezig met kennisgeving de heeren D.G. van Beuningen en Dr. E. 
Heldring.  
 
De Voorzitter heet de nieuwe leden van het Curatorium de heeren Ir. D. Mommaal en Dr. H. 
Roos die ter vergadering aanwezig zijn, welkom en beveelt de Stichting in hun 
belangstelling aan. De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en 
goedgekeurd. 
De Voorzitter deelt mede dat het Romaansche doopvont is aangekocht en thans in de hal 
van het Museum is opgesteld, waar de heeren het straks kunnen bezichtigen. Van den heer 
H. Nijgh alhier is een vischstilleven van Antoine Vollon ten geschenke ontvangen. Het is 
een groot en fraai stuk van deze bekenden Franschen stillevenschilder dat op de 
tentoonstelling van de verzameling Nijgh, welke met Kerstmis in Boymans plaats vond, zeer 
de aandacht trok. 
De Penningmeester Mr. K.P. van der Mandele deelt mede dat de schuld van de Stichting 
Museum Boymans, welke ƒ 12.000 bedroeg thans is afgedaan. De Stichting Volkskracht 
schonk ƒ 10.000 en de Stichting De Voorpost ƒ 2000. De Voorzitter dankt den 
Penningmeester voor deze belangrijke en verheugende mededeling. 
De directeur toont ten slotte een tweetal belangrijke kunstwerken, welke zich thans in de 
kunsthandel bevinden te weten een 16e eeuwsche fraai bewerkte zilveren kan en schaal 
benevens een plaque email uit de 12de eeuw, vermoedelijk uit een reliekschrijn afkomstig, 
het werk van een kunstenaar uit de Maasvallei. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering. Daarna worden de 
verzamelingen gepolychromeerd Delftsch aardewerk en Chineesch porselein uit het legaat 
Philips-van der Willigen bezichtigd benevens een albasten Hollandsche Paulus figuur uit 
het midden der vijftiende eeuw en een schilderij, de val van Icarus, door Paul Bril 
omstreeks 1610 geschilderd. Deze laatste twee kunstwerken werden door de Gemeente uit 
assurantiepenningen aangekocht. 
 
14 Oct. 1942 
Handtekening van Beek 
 
 
Vergadering van het Curatorium van de Stichting Museum Boymans op Donderdag  
15 October 1942 te 11.15 uur in de Bestuurszaal van het Museum Boymans. 
 
Aanwezig zijn de Vice-Voorzitter de Heer H. van Beek, de leden van het Curatorium de 
heeren Ir. D. Mommaal, Dr. H. Roos, A.J.M. Goudriaan, W.C. Hudig, W. van der Vorm en 
de secretaris Dr. D. Hannema. Afwezig met kennisgeving de Voorzitter Burgemeester F.E. 
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Müller en de heeren Mr. K.G. van der Mandele, Dr. E. Heldring, Dr. J.C.J. Bierens de Haan 
en D.G. van Beuningen.  
 
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. De Vice- 
Voorzitter deelt mede dat het Bestuur van de Vereeniging Rembrandt aan de Stichting 
Museum Boymans een belangrijk geschenk heeft gegeven te weten een Nederlandsche 
schotel uit 1570. Dit is wel het belangrijkste specimen dat van onze vroege ceramiek 
bekend is. De schotel heeft tot opschrift: Tis beter gesweeghen dan van spreeken hinder 
gecreeghen 1570 in maij. 
In 1916 is deze schotel in het Frans Hals Museum tentoongesteld en door F. Lugt in het 
tijdschrift Oude Kunst gepubliceerd. In 1921 is hij bij Fred Muller te Amsterdam geveild. 
Thans is deze schotel voor ƒ 11.000 door de Vereeniging Rembrandt van den verzamelaar 
van Hees te Bloemendaal aangekocht. De schotel, die ter vergadering aanwezig is wordt 
bewonderd evenals twee Hollandsche beelden uit + 1600 Caritas en Prudentia 
voorstellend, welke door de Erasmusstichting alhier geschonken zijn. 
Vervolgens doet de secretaris het voorstel tot aankoop van een achttal teekeningen van 
G.H. Breitner welke zich in den kunsthandel Buffa te Amsterdam bevinden. Het Museum 
bezit slechts enkele teekeningen van dezen grooten te Rotterdam geboren kunstenaar. 
Door toevallige omstandigheden zijn deze teekeningen slechts voor de helft van de prijs te 
verkrijgen, n.m.l. ƒ 710. 
Tot aankoop wordt met algemeene stemmen besloten. Ten slotte doet de secretaris het 
voorstel tot aankoop van een vijftiende eeuwsche gepolychromeerde Hollandsche 
houtsculptuur, de heilige Antonius voorstellend. Beeldhouwwerken uit dien tijd zijn zeer 
zeldzaam en dit stuk is wel van een zeer hooge kwaliteit. Er wordt ƒ 8000 voor gevraagd. 
Mocht het niet mogelijk zijn dat de Stichting het stuk aankoopt, dan zal het Rijksmuseum dit 
beeld gaarne verwerven. De heer van der Vorm zal den Penningmeester vragen op welke 
wijze de financiering het beste geregeld kan worden. Niets meer aan de orde zijnde, sluit 
de Vice-Voorzitter de vergadering. 
 
21 Jan. 1943 
Handtekening Müller 
 
 
Vergadering van het Curatorium van de Stichting Museum Boymans op Donderdag  
21 Januari 1943 te 12.30 in de Bestuurszaal van het Museum Boymans. 
 
Aanwezig zijn de Voorzitter Burgemeester F.E. Müller, de Vice-Voorzitter de Heer H. van 
Beek, de leden van het Curatorium de heeren Ir. D. Mommaal, Dr. H. Roos, W.C. Hudig, de 
penningmeester Mr. K.G. van der Mandele, W. van der Vorm en de secretaris Dr. D. 
Hannema. Afwezig met kennisgeving de heeren A.J.M. Goudriaan, D.G. van Beuningen, 
Dr. J.C.J. Bierens de Haan en Dr. E. Heldring.  
 
De Voorzitter opent de vergadering en spreekt een welkomstwoord bij den aanvang van het 
nieuwe jaar. De Stichting Museum Boymans heeft het afgeloopen jaar belangrijke 
aanwinsten kunnen boeken. De wensch kan worden uitgesproken dat het Curatorium ook 
dit jaar het Museum Boymans net even grooten kracht zal steunen en de onderlinge 
samenwerking even goed zal zijn. 
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. 
De Voorzitter deelt mede dat volgens de statuten elk jaar de Vice-Voorzitter moet aftreden. 
De heer H. van Beek is thans aan de beurt voor aftreden. Door omstandigheden is de heer 
van Beek zelfs twee jaar Vice-Voorzitter geweest. De Voorzitter dankt den heer van Beek 
voor de belangstelling in dien tijd betoond. Hij stelt voor om het lid van het Dagelijksch 
Bestuur den heer D.G. van Beuningen tot Vice-Voorzitter te benoemen en als lid van het 
Dagelijksch Bestuur den heer A.J.M. Goudriaan. Aldus wordt met algemeene stemmen 
besloten. Dr. D. Hannema treedt af als secretaris en wordt opnieuw benoemd. 
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Vervolgens wordt het jaarverslag over 1942 voorgelezen en goedgekeurd. De 
Penningmeester brengt verslag uit over de financieele toestand van de Stichting. De 
vijftiende-eeuwsche Hollandsche houtsculptuur werd geschonken door de Stichting 
Volkskracht en de Stichting De Voorpost. Daardoor is er een klein voordelig saldo van  
ƒ 120,77. In het geheel werd door de Stichting voor ƒ 31.586,22 aan kunstwerken 
aangekocht. Vervolgens wordt het voorstel gedaan tot aankoop van de bekende gekleurde 
teekening “Godsvertrouwen” door Jan Toorop in 1907 in Westcapelle vervaardigd. De 
teekening wordt algemeen bewonderd en getracht zal worden dit meesterwerk voor de 
Stichting te verwerven. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering. 
 
15 April 1943      
 
De secretaris:       De Voorzitter: 
Handtekening Hannema     Handtekening Müller 
 
 
Vergadering van het Curatorium van de Stichting Museum Boymans op Donderdag  
15 April 1943 te 11.15 in de Bestuurszaal van het Museum Boymans. 
 
Aanwezig zijn de Voorzitter Burgemeester F.E. Müller, de leden van het Curatorium Ir. D. 
Mommaal, Dr. H. Roos, de heeren W.C. Hudig, W. van der Vorm, Dr. J.C.J. Bierens de 
Haan en de secretaris Dr. D. Hannema. Afwezig met kennisgeving de de Vice-Voorzitter de 
heer D.G. van Beuningen en de heeren Mr. K.P. van der Mandele, A.J.M. Goudriaan en Dr. 
E. Heldring.  
 
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. De Voorzitter 
dankt de heeren H. van Beek en W. van der Vorm voor de schenking van Jan Toorop’s 
bekende kleurenteekening “Godsvertrouwen” welke een gelukkige verrijking vormt van de 
moderne afdeeling van het Museum. 
Vervolgens wordt de aankoop voorgesteld van een zilveren zeventiende-eeuwsch bord met 
geornamenteerde rand en voorzien van de Rotterdamsche keuren. Zeventiende-eeuwsch 
Rotterdamsch zilver is zeldzaam; het Museum bezit geen voorbeeld uit dien tijd. Besloten 
wordt den Penningmeester te vragen of het geld voor dezen aankoop gevonden kan 
worden. Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering. 
 
13 Juli 1943      
 
De secretaris:       De Voorzitter: 
Handtekening Hannema     Handtekening Müller 
 
 
Vergadering van het Curatorium van de Stichting Museum Boymans op Donderdag  
13 Juli 1943 te 11.15 in het Museum Boymans. 
 
Aanwezig zijn: de Voorzitter Burgemeester F.E. Müller, de leden van het Curatorium Ir. D. 
Mommaal, Dr. H. Roos en de heeren H. van Beek, W.C. Hudig, W. van der Vorm en de 
secretaris Dr. D. Hannema. Afwezig met kennisgeving de heeren D.G. van Beuningen, 
A.J.M. Goudriaan, Mr. K.P. van der Mandele, Dr. J.C.J. Bierens de Haan en Dr. E. 
Heldring.  
 
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. 
Aan de orde is een voorstel tot aankoop van een Hollandsche apothekerskast uit 
+ 1650. Het is een z.g. rankenkast, een uniek meubel in palissanderhout, dat zich 
bovendien nog geheel in den ouden toestand bevindt. De Voorzitter heeft Mr. van der 
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Mandele reeds over een en ander ingelicht. Het bedrag dat gevraagd wordt bedraagt ƒ 
9000. Koopt het Museum Boymans deze kast niet, dan is het Rijksmuseum aan het bod. 
De heeren van der Vorm en van Beek zullen de kast gaan zien en trachten het geld ervoor 
te vinden. Vervolgens doet de directeur mededeeling dat hij den secretaris-generaal van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming een voorstel gedaan heeft tot de 
oprichting van een groot Nationaal Museumfonds. Dit fonds zal niet alleen ten dienste staan 
van de Rijksmusea doch ook voor de Gemeente Musea. Er kan een tijd komen dat 
belangrijke kunstwerken uit particulier bezit te koop komen. Wij moeten dan paraat zijn om 
althans het voornaamste voor het land te behouden. Vervolgens worden eenige kostbare 
stukken ceramiek bezichtigd w.o. een Palissy schotel uit de 16de eeuw, een Hamburgsch 
kannetje uit + 1620 en een groot Delftsch bord van Adam Pijnacker, welke gekocht zijn 
voor een crediet van ƒ 50.000 door den Burgemeester voor dat doel verleend.  
Bij den rondvraag vraagt de heer van Beek hoe het staat met de uitbreiding van het 
Museum Boymans. Door de talrijke aanwinsten in het bijzonder in de oorlogsjaren – 
gewezen wordt o.a. op de collecties Bastert van Schaardenburg, Philips van der Willigen, 
Palte en Koenigs – is het Museum veel te klein geworden. Er zijn reeds eenige plannen in 
schets getoond, te weten een verlenging van de achtervleugel en een verdubbeling van het 
Museum door tevens de vleugel langs de Museumlaan door te trekken. Deze plannen 
komen echter niet het fraaie aspect van den Museum tuin en het park ten goede. De 
directeur voelt daarom veel meer voor een uitbreiding naar den kant van de Westersingel. 
De mogelijkheden zijn hier veel grooter. De Voorzitter stelt voor deze gedachte door den 
architect Ir. A. van der Steur in samenwerking met den directeur te laten uitwerken. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering. 
  
21 Oct. 1943      
 
De secretaris:       De Voorzitter: 
Handtekening Hannema     Handtekening Müller 
 
 
Vergadering van het Curatorium van de Stichting Museum Boymans op Donderdag  
21 Oct. 1943 te 3.15 n.m. in het Museum Boymans. 
 
Aanwezig zijn de Voorzitter Burgemeester F.E. Müller, de leden van het Curatorium Ir. D. 
Mommaal, Dr. H. Roos en de heeren H. van Beek, A.J.M. Goudriaan, Dr. J.C.J. Bierens de 
Haan, W.C. Hudig, W. van der Vorm benevens de Penningmeester Mr. K.P. van der 
Mandele en de secretaris Dr. D. Hannema. Afwezig met kennisgeving de heeren D.G. van 
Beuningen en Dr. E. Heldring.  
 
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. 
De Voorzitter deelt mede dat het Bestuur van de Erasmusstichting een bedrag van 
ƒ 2500 zal beschikbaar stellen ten behoeve van den aankoop van de Hollandsche 
apothekerskast uit + 1650. Zoals men weet wordt voor dit belangrijke meubel ƒ 9000 
gevraagd. De Voorzitter hoopt dat dit restant gevonden kan worden. 
Van de opbrengst van oude tentoonstellingscatalogi is op de veiling van Mak te Dordrecht 
een zestiende-eeuwsch beeld in aardewerk, een monnik voorstellend, aangekocht dat een 
zeldzaam specimen van onze ceramiek genoemd kan worden. 
Vervolgens deelt de Voorzitter mede dat hij besloten heeft de Commissie van het Museum 
Boymans op te heffen. Deze Commissie werd in 1852 ingesteld en bestond uit den 
Burgemeester als Voorzitter, 2 Wethouders, 2 Raadsleden en 5 leden uit de Burgerij. De 
Commissie is de laatste jaren niet meer bijeengekomen. De leden uit de Burgerij hebben 
steeds zeer veel belangstelling voor de ontwikkeling van het Museum getoond en het 
Museum met talrijke belangrijke geschenken verrijkt. Op de heer J. Rypperda Wierdsma na 
hebben alle leden uit de Burgerij zitting in het Curatorium van de Stichting Museum 
Boymans. De Voorzitter zou het waardeeren indien de heeren ermede accoord zouden 
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gaan de heer Wierdsma uit te noodigen in het Curatorium zitting te nemen. Met algemeene 
stemmen wordt hiertoe besloten. De Voorzitter deelt vervolgens nog mede dat uit het legaat 
Zeldenthuis 26 schilderijen, die voor het Museum niet in aanmerking kwamen en volgens 
testamentaire beschikking verkocht mochten worden in het notarishuis alhier geveild zijn. 
Zij brachten ƒ 7800 op. Daarvoor werd bij Fred. Muller te Amsterdam gekocht een 
landschap door Jan Frans van Dael, een Antwerpsch schilder in 1828 geschilderd. 
Ten slotte worden bezichtigd een viertal studie ontwerpen voor de uitbreiding van het 
Museum Boymans. Het zijn een vogelvlucht van het gebouwencomplex en de omgeving, 
benevens drie plattegronden. De uitbreiding zal drie maal zoo groot worden als het 
bestaande gebouw en aan de noodzakelijke behoeften voldoen. Met groote belangstelling 
worden de plannen bezichtigd, waarbij Dr. Hannema een en ander verduidelijkt. Niets meer 
aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering. 
 
De secretaris:        De Voorzitter: 
Handtekening Hannema     Handtekening Müller 
 
 
 
Vergadering van het Curatorium van de Stichting Museum Boymans op Donderdag  
22 Januari 1944 te 11.15 in het Museum Boymans. 
 
Aanwezig zijn de Voorzitter Burgemeester F.E. Müller, de leden van het Curatorium Ir. D. 
Mommaal, Dr. H. Roos en de heeren H. van Beek, Dr. J.C.J. Bierens de Haan, Dr. E. 
Heldring, W.C. Hudig, J. Rypperda Wierdsma, W. van der Vorm, benevens de 
Penningmeester Mr. K.P. van der Mandele en de secretaris Dr. D. Hannema. Afwezig met 
kennisgeving de heeren D.G. van Beuningen en A.J.M. Goudriaan.  
 
De Voorzitter heet de heer Rypperda Wierdsma, die voor het eerst ter vergadering 
aanwezig is, welkom. De heer Wierdsma heeft als lid van de Commissie voor het Museum 
Boymans steeds belangstelling voor de ontwikkeling van het Museum getoond. Bij 
belangrijke schenkingen, zooals de Titus van Rembrandt, ontbrak zijn naam nooit. Er 
heerscht in het Curatorium een aangename samenwerking. De Voorzitter hoopt op den 
steun van den Wierdsma te kunnen rekenen. Ter gelegenheid van deze eerste bijeenkomst 
in het nieuwe jaar wenscht de Voorzitter allen het beste voor 1944 toe. Hij spreekt de hoop 
uit dat het Curatorium dit jaar met even grooten kracht het Museum zal steunen. Hij kan 
ook niet nalaten den heer W. van der Vorm, stichter en groote stuwkracht van de Stichting 
nog eens geluk te wenschen met het feit dat hij onlangs 70 jaar geworden is. 
Vervolgens worden de notulen van de vorige vergadering voorgelezen en goedgekeurd. De 
secretaris leest daarop het jaarverslag van de Stichting Museum Boymans over het jaar 
1943 voor en de Penningmeester brengt eveneens zijn jaarverslag uit. Op 1 Jan. 1944 is er 
een creditsaldo van ƒ 120,77. 
Ten slotte deelt de Voorzitter mede dat door het Administratiefonds Rotterdam een uiterst 
belangrijke verzameling oude ceramiek is aangekocht voor ƒ 161.000 en aan de Stichting 
Museum Boymans in bruikleen is gegeven. Deze collectie die verworven werd van 
verschillende particulieren o.a. van de heeren van Agterberg en van Beusekom bestaat uit 
een zeventigtal voor het merendeel groote tegeltableaux van Spaansche, Nederlandsche, 
Fransche, Italiaansche en Perzische tegels uit de vijftiende en zestiende eeuw, benevens 
een 83tal z.g. Goudsche tegels met vogelornamenten en een groot tegeltableau naar een 
teekening van Uytewael eveneens in Gouda in den aanvang der zeventiende eeuw 
vervaardigd. 
Bovendien bevinden zich bij deze collectie een dertiental voorwerpen w.o. een aantal vroeg 
Nederlandsche schotels en albarelli. Het is een zeer uitgelezen collectie die haar weerga in 
ons land niet heeft. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering. Daarna de 
bovengenoemde verzameling bezichtigd. 
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De secretaris:        De Voorzitter: 
Handtekening Hannema     Handtekening Müller 
 
 
Vergadering van het Curatorium van de Stichting Museum Boymans op Woensdag  
3 Mei 1944 te 11.15 in de vergaderzaal van het Museum Boymans. 
 
Aanwezig zijn: de Voorzitter Burgemeester F.E. Müller, de leden van het Curatorium Ir. D. 
Mommaal, Dr. H. Roos en de heeren H. van Beek, Dr. J.C.J. Bierens de Haan en W. van 
der Vorm. Afwezig met kennisgeving: de heeren Mr. K.P. van der Mandele, D.G. van 
Beuningen, W.C. Hudig, J. Rypperda Wierdsma en A.J.M. Goudriaan.  
 
De Voorzitter opent de vergadering en verzoekt den secretaris de notulen van de vorige 
vergadering voor te lezen. Deze worden goedgekeurd. 
Vervolgens deelt de Voorzitter mede dat door de heeren W. van der Vorm en H. van Beek 
benevens de Stichting Volkskracht en de familie Sijthoff aan de Stichting geschonken is 
een schilderij door den Vlaamschen schilder George Frederik Ziesel vervaardigd. Het stuk 
stelt een bloemstuk voor en is op glas geschilderd. Ziesel werd in 1756 te Hoogstraten 
geboren en stierf in 1809 te Antwerpen, waar hij vooral werkzaam was. In het Museum van 
de Scheldestad bevindt zich een werk van zijn hand. Het schilderij, dat aanwezig is, wordt 
bewonderd. 
De secretaris deelt vervolgens een en ander mede over de beveiliging der kunstwerken. Er 
zijn thans vier bomvrije schuilkelders beschikbaar voor de kunstwerken uit openbaar bezit, 
te weten in de Pietersberg, te Paaslo, te Zandvoort en in Heemskerk. Deze laatste kelder, 
welke in hoofdzaak archiefstukken, bronzen en porselein bevat zal binnenkort 
dichtgemetseld moeten worden. De toestellen voor het drooghouden van de kelder blijven 
echter automatisch doordraaien en zijn door de Rijksgebouwendienst voor den duur van 
twee jaren gegarandeerd. Bovendien hebben de Musea de beschikking gekregen over het 
Slot Loevesteyn en de kastelen Heukelum, Neder Hemert en eventueel de Wiersse. In 
Loevesteyn en in Heukelum is veel uit het Museum Boymans ondergebracht, vooral 
kunstnijverheid. De hoofdgedachte hierbij is dat het raadzaam is zooveel mogelijk de 
kunstwerken te verspreiden. Daarna deelt de secretaris mede dat hij van de belangrijkste 
inventarissen van het Museum fotocopieën heeft laten vervaardigen. Dank zij bevriende 
relatie is dit geheel belangeloos op het Kina bureau te Amsterdam geschied. In de kluis van 
het bureau worden de films ook bewaard. Ook van de notulen van de vergaderingen van de 
Stichting Museum Boymans zijn fotocopieën vervaardigd. 
Vervolgens stelt de secretaris voor een jaarverslag van de Stichting te laten drukken. Het is 
reeds twee jaren geleden dat het laatste verslag verschenen is en er zijn vele, belangrijke 
nieuwe aanwinsten geweest. Aldus wordt besloten. Den Penningmeester zal gevraagd 
worden of hiervoor gelden aanwezig zijn. 
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten, waarna 
de heeren de verder uitgewerkte plannen voor de uitbreiding van het Museum bezichtigen. 
 
 
De secretaris:        De Voorzitter: 
Handtekening Hannema     Handtekening Müller 
 
 
Vergadering van het Curatorium van de Stichting Museum Boymans op Dinsdag  
20 Juli 1944 om 11.15 in het Museum Boymans. 
 
Aanwezig zijn: de Voorzitter Burgemeester F.E. Müller, de leden van het Curatorium Ir. D. 
Mommaal, Dr. H. Roos en de heeren A.J.M. Goudriaan, J. Rypperda Wierdsma en W. van 



Curatorium 1939-1950                   Website Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam                 pagina 
19/44 
 

der Vorm. Afwezig met kennisgeving: de heeren D.G. van Beuningen, Dr. J.C.J. Bierens de 
Haan, H. van Beek, Mr. K.P. van der Mandele en Dr. E. Heldring. 
 
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd.  
De Voorzitter deelt mede dat het verslag van de jaren 1942 en 1943 van de Stichting 
Museum Boymans verschenen is. Het is versierd met 71 afbeelding voor belangrijke 
aanwinsten. De secretaris deelt mede dat de Stichting thans een verzameling kunstwerken 
bezit welke op ongeveer 4 ½ millioen gulden vooroorlogsche taxatie geschat kan worden. 
Dat in den korten tijd van slechts ruim 4 jaren dit bezit verkregen werd, kan in de 
geschiedenis van het museumwezen gerust een uniek verschijnsel genoemd worden, dat 
van grooten Burgerzin getuigt. 
Vervolgens deelt de Voorzitter mede dat de verwerving van de collectie Kalff bestaande uit 
een 125 stuks Nederlandsch porselein uit de achttiende eeuw vervaardigd in Weesp, 
Loosdrecht, Amstel en Den Haag definitief haar beslag heeft gekregen. Dank zij de 
medewerking van Mr. K.P. van der Mandele heeft de Stichting Volkskracht hiervoor een 
bedrag van ƒ 30.000 beschikbaar gesteld. De secretaris deelt nog mede dat de 
onderhandelingen 6 maanden geduurd hebben. De geheele verzameling is opnieuw 
getaxeerd geworden en ook het Rijksmuseum heeft een 30 tal stukken verworven waardoor 
deze collectie in haar geheel voor het land behouden kon worden. 
Ten slotte worden eenige nieuwe teekeningen van het uitbreidingsplan van het Museum 
Boymans bezichtigd. Het spreekt vanzelf dat deze plannen beschouwd moeten worden in 
het kader van den wederopbouw van Rotterdam. Er is tevens naar gestreefd het reeds 
bestaande Museum niet als aanhangsel te doen fungeeren, maar het op te nemen in een 
organisch gegroeid geheel. Ook de omgeving zal zich bij dit belangrijke gebouwencomplex 
moeten aanpassen. Een stad van de grootte van Rotterdam met bijna 700.000 inwoners 
moet een Museumcomplex bezitten dat daarnaar evenredig is. In het buitenland b.v. in 
Stockholm is dat mogelijk gebleken. Rotterdam kan zich aan dat voorbeeld spiegelen. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering. 
 
19 Juli 1944 
 
De secretaris:        De Voorzitter: 

    Handtekening Müller 
 
Vergadering van het Curatorium van de Stichting Museum Boymans op Donderdag  
19 Oct. om 11.15 in de Bestuurszaal van het Museum Boymans. 
 
Aanwezig zijn: de Voorzitter Burgemeester F.E. Müller, de leden van het Curatorium Ir. D. 
Mommaal, Dr. H. Roos; W.C. Hudig en en W. van der Vorm. Afwezig met kennisgeving: de 
heeren H. van Beek, D.G. van Beuningen, Dr. J.C.J. Bierens de Haan, Dr. E. Heldring, Mr. 
K.P. van der Mandele en J. Rypperda Wierdsma . 
 
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd.  
De Voorzitter deelt mede dat de directeur van het Hoofd van de Kunstbescherming in 
Nederland Dr. J. Kalf mededeeling heeft ontvangen dat de Rijksschuilkelder voor 
kunstwerken in de Pietersberg te Maastricht den 13 Sept. in geailleerde handen gevallen is. 
Tot op dat oogenblik waren naar telegraphische mededeeling van het Hoofd van de 
schuilkelder alle kunstwerken aldaar compleet en in goeden toestand aanwezig. 
Behalve talrijke belangrijke kunstwerken van het Museum Boymans zelf bevinden zich 
aldaar een reeks van de beste schilderijen van de Stichting w.o. de Emmausgangers van 
Johannes Vermeer, de Titus van Rembrandt, de vier schilderijen van Jeroen Bosch, de vier 
paneelen van P.P. Rubens en verder stukken van Jan Mostaert, Jan van de Cappelle, 
Gerard Dou, Breitner en Corot, benevens de geheele collectie oude teekeningen van 
Koenigs, de zilveren coupe van Adam van Vianen en een 15de-eeuwsche beeldengroep. De 
verzameling Bastert van Schaardenburg, het grootste deel van de collectie Achterbergh, 
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het brons van Degas bevinden zich in de schuilkelder in Drenthe: de rest, op eenige 
recente aanwinsten na die in het Museum zijn opgeborgen, bevindt zich in Zandvoort. 
De schuilkelder te Maastricht is sterk. Men kan, nu de verantwoordelijkheid elders ligt, 
slechts de hoop en de verwachting uitspreken dat alles rustig daar ter plaatse zal blijven. 
Vervolgens worden afbeeldingen bezichtigd van de 125 stukken Nederlandsch achttiende 
eeuwsch porselein uit de collectie Kalf, benevens twee schilderijen, van W.B. van der Kooi, 
het portret van een jonge Friezin en van Charles Rochussen, een Amazone in een 
landschap, die het Museum onlangs kon verwerven. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering. 
 
24 Jan. 1945 
 
De secretaris:        De Voorzitter: 
Handtekening Hannema     Handtekening Müller 
 
 
Vergadering van het Curatorium van de Stichting Museum Boymans op Donderdag  
1 Febr. 1945 in de directeurskamer van het Museum Boymans. 
 
Aanwezig zijn: de Voorzitter Burgemeester F.E. Müller, de leden van het Curatorium Ir. D. 
Mommaal, Dr. H. Roos, Wethouders; W.C. Hudig, Mr. K.P. van der Mandele en W. van der 
Vorm. Afwezig met kennisgeving de heeren H. van Beek, D.G. van Beuningen, A.J.M. 
Goudriaan, Dr. J.C.J. Bierens de Haan, Dr. E. Heldring en J. Rypperda Wierdsma. 
 
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. Het verslag 
van de Stichting Museum Boymans over het jaar 1944 wordt door den secretaris 
voorgelezen en goedgekeurd. De Penningmeester Mr. K.P. van der Mandele deelt de staat 
van ontvangsten en uitgaven gedurende 1944 mede. Het blijkt dat een creditsaldo van ƒ 
120,77 aanwezig is. 
Volgens de statuten zijn aan de beurt van aftreden de Vice-Voorzitter, de heer D.G. van 
Beuningen en het lid van het Dagelijksch Bestuur de heer A.J.M. Goudriaan. De Voorzitter 
stelt voor in de plaats van den heer van Beuningen als Vice-Voorzitter te benoemen den 
heer W.C. Hudig en in de plaats van den heer Goudriaan als lid van het Dagelijksch 
Bestuur den heer W. van der Vorm. Voor het jaar 1945 bestaat het Dagelijksch Bestuur uit 
den Burgemeester als Voorzitter, de heer W.C. Hudig als Vice-Voorzitter, Dr. D. Hannema 
als secretaris, Mr. K.P. van der Mandele, als Penningmeester en de heer W. van der Vorm, 
als lid. Het rooster van aftreding wordt tevens vastgesteld. De heer Hudig zal in 1946 
aftreden, Dr. D. Hannema in 1947, Mr. K.P. van der Mandele in 1948 en de heer W. van 
der Vorm in 1949. De heer van der Vorm deelt mede dat de Penningmeester feitelijk niet 
herkiesbaar is in tegenstelling tot de secretaris. Het is echter belangrijk dat hierin een 
continuiteit betracht wordt. Te gelegener tijd zal in dit opzicht in het reglement een wijziging 
moeten worden voorgesteld. 
Bij de rondvraag zegt de heer Hudig dat hij zich wel eens afvraagt of het niet beter zou zijn 
de aankoopen stop te zetten, nu het Museum zooveel heeft dat toch niet opgesteld zal 
kunnen worden. Men zou zich dan alleen kunnen beperken tot de allerbelangrijkste 
aankoopen. De heer van der Vorm is het daar niet mee eens. De menschen zullen dan ook 
geen legaten meer maken. 
Dr. Hannema ontraadt het stopzetten der aanwinsten ten sterkste. De belangstelling voor 
het Museum gaat dan verflauwen. Men kan ook afwisselend tentoonstellen, hoewel de 
harmonische samenhang der verzamelingen dan verloren gaat. De Voorzitter is het 
daarmede eens. 
De heer van der Vorm vraagt zich af of het groote uitbreidingsplan in de gegeven 
omstandigheden te realiseeren is. Is het niet mogelijk een kleiner uitbreidingsplan te 
ontwerpen. Eenige huizen zouden dan op de hoek van de Westersingel en 
Mathenesserlaan kunnen verdwijnen. Mr. van der Mandele vraagt of het groote plan ook in 
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gedeelten uitvoerbaar is. Dr. Hannema zegt dat dit reeds het derde uitbreidingsplan is. Het 
gaat erom een cultuurcentrum te realiseeren dat waardig is voor een stad van de grootte en 
de beteekenis van Rotterdam. In kleinere steden in het buitenland, b.v. in Zweden is dit wel 
mogelijk gebleken. Het spreekt vanzelf dat in detail nog veel gewijzigd zal moeten worden. 
Het stadsplan zal op dit punt nog nader bestudeerd moeten worden. De bedoeling is hier 
ook het Historische Museum onder te brengen en de zetel voor de Rotterdamsche 
beeldende kunstenaars. 
Na eenige discussie wordt besloten voorloopig geen eenvoudiger ontwerp te vervaardigen. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering. 
 
1 Febr. 1945 
 
De secretaris:        De Voorzitter: 
Handtekening Hannema     Handtekening Müller 
 
 
Vergadering van het Curatorium van de Stichting Museum Boymans op Donderdag  
19 April 1945 om 11.30 in de Bestuurszaal van het Museum Boymans. 
 
Aanwezig zijn: de Voorzitter, Burgemeester F.E. Müller, de leden van het Curatorium Ir. D. 
Mommaal en Dr. H. Roos, Wethouders en de heer W. van der Vorm lid van het Dagelijksch 
Bestuur. 
 
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. De heer 
Hannema deelt mede dat hij een schrijven gekregen heeft van Notaris Groenier uit 
Amsterdam met de mededeeling dat het beroemde Poppenhuis uit het voormalige bezit van 
de familie Blaauw vermoedelijk te koop zal komen. Indertijd heeft het Museum Boymans 
reeds getracht dit belangrijke stuk kunstnijverheid dat ook cultuurhistorisch van beteekenis 
is te verwerven. Het is toen echter door den heer Goudstikker te Amsterdam gekocht. De 
heer Hannema heeft Notaris Groenier verzocht den eigenaar mede te deelen het stuk niet 
te verkopen zonder het Museum Boymans ervan in kennis te stellen. 
Vervolgens worden eenige aankoopen van het Museum bezichtigd te weten een 
sierkabinet in ivoor met zilver beslag, een koloniaal meubel + 1690 op Ceylon vervaardigd 
in werkplaatsen die onder Hollandsch toezicht stonden, een berglandschap met 
ondergaande zon door J.W.J. Nuyen in 1836 vervaardigd, een stilleven, Glas met 
hyacinthen door Philippe Rousseau en een stilleven, tinnen bak met rozen in 1886 door 
Floris Verster vervaardigd. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering. 
 
De secretaris:        De Voorzitter: 
Handtekening Hannema 
 
 
Vergadering van het Curatorium van de Stichting Museum Boymans op Woensdag  
20 Juni om 2.30 u. n.m. in de Bestuurszaal van het Museum Boymans. 
 
Aanwezig zijn de Voorzitter, Burgemeester Oud, de leden van het Curatorium de heeren H. 
van Beek, D.G. van Beuningen, A.J.M. Goudriaan, W.C. Hudig, Mr. K.P. van der Mandele, 
J. Rypperda Wierdsma en W. van der Vorm, terwijl de vergadering bovendien wordt 
bijgewoond door den waarnemend-directeur van het Museum Boymans, drs. J.C. Ebbinge 
Wubben. Afwezig zijn de heeren Dr. J.C.J. Bierens de Haan en Dr. E. Heldring. 
 
De Voorzitter opent de vergadering en spreekt zijn vreugde uit over het feit dat hij zijn taak 
als Burgemeester weer heeft kunnen hervatten en daarmee tot zijn groote genoegen ook 
weer zijn plaats als Voorzitter van het Curatorium der Stichting Museum Boymans heeft 
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kunnen innemen. Hierna brengt hij het onderwerp ter tafel, waartoe deze vergadering 
bijeengeroepen is, n.l. het terugvoeren van het opgeborgen kunstbezit der Stichting naar 
het Museum. Hij deelt de vergadering mede, dat hij toevallig hierover met Colonel Leslie 
van Civil Affairs heeft gesproken en dat deze hem de medewerking van deze …… heeft 
toegezegd. De heer van der Vorm brengt de Voorzitter ervan op de hoogte dat deze 
quaestie door hem reeds 14 dagen geleden met Civil Affairs besproken is. Hierop vraagt de 
Vice-Voorzitter, de heer Hudig het woord, om in een korte, hartelijke toespraak de 
Voorzitter welkom te heeten in deze eerste vergadering, die wederom onder zijn leiding 
staat. De heer van der Vorm brengt hierna de vergadering op de hoogte van een verzoek 
dat hij van Jhr. Dr. D.L. Roëll ontvangen heeft, om een aantal der belangrijkste 
kunstwerken uit het bezit der Stichting af te staan voor een tentoonstelling die naar 
aanleiding van het 60-jarig bestaan van het Rijksmuseum te Amsterdam gehouden zal 
worden. In overleg met de leden van de Stichting heeft hij dit verzoek afgewezen daar de 
wel reeds zoo zwaar getroffen stad Rotterdam op deze wijze de geheele zomer haar 
belangrijkste kunstschatten niet aan de eigen bevolking zou kunnen tonen. 
Door den heer van der Vorm worden vervolgens de verschillende mogelijkheden 
uiteengezet om het transport te doen geschieden. Ten eerste het vervoer per auto. Dit heeft 
de groote nadeelen dat de toestand der wegen, in het bijzonder het weggedeelte bij Mook 
en het stuk Geleen – Sittard zeer slecht is. Een verder gevaar levert het zeer drukke en 
wilde militaire verkeer op. Ofschoon hij aanvankelijk veel voor een transport per auto 
voelde, zou hij dan ook thans deze wijze van transport niet meer willen aanraden. Hij is in 
deze opvatting versterkt door een brief van dr. J. Kalf aan den Wnd. directeur, waarin deze 
vervoer per as ten stelligste afraadt. De betreffende passage uit deze brief wordt 
voorgelezen. Hieruit blijkt dat dr. Kalf de eenige verantwoorde wijze van vervoer dat per 
schip acht.. Een dergelijk transport, aldus de heer van der Vorm, zou op verschillende wijze 
te regelen zijn. Allereerst zou men de schilderijen in een tapissière kunnen laden, deze 
naar het schip rijden en daar in haar geheel op plaatsen. Hiervoor zou dan een dekschuit 
noodig zijn. In Rotterdam zou op analoge wijze de wagen van het schip naar het Museum 
kunnen worden gebracht. De bezwaren aan deze methode verbonden zijn, dat een 
dergelijke dekschuit hoog en betrekkelijk wankel op het water zou liggen, wat moeilijkheden 
zou kunnen opleveren met het passeren der bruggen en ook overigens de risico’s van het 
transport zou vergroten. Om het geheel bezit van Stichting, Museum en particulieren mede 
te nemen – wat, wanneer men een dergelijk transport per schip eenmaal organiseert, toch 
wenschelijk is – zou men bovendien aan één dekschuit niet voldoende hebben. De beste, 
en meest veilige oplossing is naar meening van spreker de volgende. Men verstouwe de 
kunstwerken in z.g. “lift-vans”, die in de St. Pieter of althans vlak voor de uitgang kunnen 
worden gereden, brenge deze naar de wal, waar zij met een kraan in het ruim van een 
daartoe geschikt schip kunnen worden neergelaten. Men voorkomt zoodoende het 
overladen van auto in schip en het los verstouwen in het scheepsruim, wat spreker voor 
ernstige bezwaren, waaraan veel extra risico is verbonden, houdt. Noodig zou dus zijn een 
schuit van voldoende afmeting om de vans die ca. 2.30 m. hoog, 5 m. lang en 2.25 m. 
breed zijn, en waarvan 4 benoodigd zouden zijn, in het ruim te kunnen bergen. Een kraan 
van voldoende draagvermogen om de volgeladen vans in het schip te laden is, voor zoover 
den heer van der Vorm bekend is, in Maastricht aanwezig; dit is echter gemakkelijk met 
zekerheid na te gaan. 
Dit plan wordt vervolgens aan een ampele discussie onderworpen. Enkele leden voeren als 
bezwaar tegen het transport over water aan, dat dit zooveel langer duurt dan vervoer per 
as, wat volgens hen de risico’s vergroot. Algemeen is echter de vergadering van oordeel, 
dat in de gegeven omstandigheden de door den heer van der Vorm voorgestelde methode 
de grootst mogelijke zekerheid biedt. Vervolgens wordt de quaestie der verzekering ter 
sprake gebracht. Besloten wordt, gezien mede de groote bedragen die hierbij gemoeid 
zouden zijn, het transport niet te verzekeren, in overeenstemming met de gedragslijn bij al 
deze transporten in de afgelopen 5 jaar gevolgd en ook aangenomen door het Rijk. Wel zal 
het vervoer onder bewaking van marechaussee of derg. moeten geschieden. 
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Behandeld wordt nog het terugvoeren der kunstwerken uit Heukelum en Loevestein. Dat uit 
Heukelum kan, volgens mededeeling van den heer van der Vorm zonder eenig bezwaar 
over de weg geschieden; dit zou zelfs de voorkeur verdienen, daar het kasteel een eind van 
de rivier af ligt. Voor Loevestein daarentegen is een vervoer per schip het meest 
aangewezen. Besloten wordt eerst het transport uit Maastricht te regelen, en de transporten 
uit Heukelum en Loevestein geheel los hiervan t.z.t. te regelen. Den heer van der Vorm 
wordt verzocht in samenwerking met den Wnd. directeur, zich met de uitvoering van het 
transport uit Maastricht op de door hem voorgestelde wijze, te willen belasten, hetgeen 
door hem wordt toegezegd. 
Bij de rondvraag roept de heer Hudig de medewerking van den Voorzitter in tot het 
wederopstellen van het standbeeld van Erasmus op zijn oude plaats. De Voorzitter zegt 
deze hulp gaarne toe. 
De Voorzitter verzoekt den heer Ebbinge Wubben de vergadering te notuleeren. Niets meer 
aan de orde zijnde wordt door hem de vergadering gesloten. 
 
De Voorzitter: 
Handtekening Oud 
 
 
 
Vergadering van het Curatorium der Stichting Museum Boymans op Donderdag  
29 November 1945 om 11.30 v.m. in de Bestuurszaal van het Museum Boymans. 
 
Aanwezig zijn de Voorzitter, Burgemeester Oud, de leden van het Curatorium de heeren H. 
van Beek, W.C. Hudig, Dr. J.G. van Gelder, W. van der Vorm en de wnd. directeur van het 
Museum Boymans, drs. J.C. Ebbinge Wubben. Afwezig met kennisgeving de heeren J. 
Rypperda Wierdsma, K.P. van der Mandele en Dr. J.C.J. Bierens de Haan; zonder 
kennisgeving Dr. E. Heldring en de heer D.G. van Beuningen. 
  
De voorzitter opent de vergadering waarbij hij erop wijst, dat deze bijeenkomst 
onreglementair is, doch in de toekomst weer op de vastgestelde datum zal worden 
gehouden. Hij stelt voor de wnd. directeur van het Museum Boymans ook tot wnd. 
secretaris van het Curatorium te benoemen, waarmee de aanwezige leden van het 
Curatorium zich accoord verklaren. Vervolgens heet hij Dr. J.G. van Gelder welkom, door 
den Secretaris-Generaal van het Departement van O.K. en W. als regeeringslid in de plaats 
van Dr. H. Schneider benoemd. 
De wnd. secretaris leest de notulen van de vorige vergadering voor welke worden 
goedgekeurd. Hierna wordt door den voorzitter den heer A.J.M. Goudriaan herdacht, sinds 
de oprichting lid van het Curatorium, lange jaren lid van de commissie van toezicht van het 
Mus. Boymans en penningmeester van deze commissie. De woorden van den voorzitter 
worden door de aanwezigen staande aangehoord. 
De wnd. directeur doet uitvoerig verslag van de herinrichting van het Museum en de 
ontruiming van de Rijks-schuilkelders. Hieruit blijkt dat nog slechts ontruimd moeten worden 
een klein gedeelte van de schuilkelder bij Zandvoort, de schuilkelder bij Heemskerck 
geheel, evenals het kasteel Loevestein. Te verwachten is dat in het voorjaar 1946 het 
geheele bezit van het Museum Boymans weer in het Museum teruggekeerd zal zijn. 
Vervolgens wordt door den heer van der Vorm de verdeeling van de uit Duitschland terug 
gekeerde of nog terug te halen kunstwerken ter sprake gebracht. Dr. J.G. van Gelder zet 
uiteen hoe hiertoe door de regeering is opgericht de Stichting Nederlandsch Kunstbezit, 
belast met het opsporen en het beheer voor de staat van de naar Duitschland verkochte of 
geroofde kunstwerken uit Nederlandsch bezit. De heer Röell is voorzitter van de Raad van 
Beheer van deze Stichting. De geroofde kunstschatten zullen worden teruggegeven aan de 
rechtmatige eigenaars of hun erfgenamen; wat de verkochte kunstvoorwerpen betreft stelt 
de staat zich op het standpunt dat deze met geld van de staat betaald zijn en dus ook haar 
eigendom. 
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Het ligt in de bedoeling van de Regeering dit kunstbezit te verdeelen over de 
Nederlandsche Musea en openbare gebouwen, dus niet alleen over Rijksmusea of -
gebouwen. Vóór tot een eventueele verdeeling kan worden overgegaan moet eerst alles 
terug zijn, hetgeen met het oog op de chaotische toestand in Duitschland nog geruime tijd 
kan duren. Alleen in de Zuid-Amerikaansche zone zijn reeds + 500 bergplaatsen 
aangetroffen, vol kunstwerken, hier meestal op onverantwoordelijke wijze, zonder eenige 
zorg in gebracht. Deze kunstwerken worden bijeengebracht in enkele centra, o.a. te 
München, alwaar voor Nederland Prof. Vorenkamp aanwezig is die hieruit het 
Nederlandsch kunstbezit schift. In de toekomst zal een aantal kunstwerken overblijven, 
waarvan de herkomst niet meer vast te stellen is en waarover dan een beslissing genomen 
zal moeten worden. 
In de Noord-Amerikaansche zone zal Wiesbaden het punt van samenkomst worden. 
De Fransche zone is van weinig belang in dit opzicht. In de Engelsche zone is nog weinig 
bereikt, alleen is een aantal kerkklokken terug. Hopelijk zal zit veranderen, wanneer Dr. De 
Vries te Hamburg werkzaam zal zijn. 
Uit deze verschillende centra wordt alles samengebracht te Amsterdam, waar het aan de 
Stichting Ned. Kunstbezit overgedragen wordt. 
Een aparte groep vormt het hier ten lande in beslag genomen kunstbezit uit N.S.B. of 
vijandelijk vermogen afkomstig. Waarschijnlijk zal dit wel weer terugvallen aan de vroegere 
bezitter. Dit loopt via de raad van rechtsherstel; de kunstwerken worden voorloopig 
technisch beheerd door de Stichting. Echter is hier niet veel bij wat van groot belang is voor 
de Musea. 
Wrsch. zal voor de toekomstige verdeeling een commissie gevormd worden waarin ook de 
Vereeniging Rembrandt vertegenwoordigd zal zijn. Het is natuurlijk wel van belang dat ook 
het Museum Boymans in een eventueele commissie zitting zal hebben. De heer van Gelder 
deelt desgevraagd nog mede, dat de Stichting Ned. Kunstbezit ressorteert onder 
Onderwijs, maar dat het zeer zeker niet in de bedoeling ligt van het Departement van 
Financieën voor de kunstwerken, die onder Musea of openbare gebouwen verdeeld zullen 
worden, betaling te eischen. Ook zullen geen kunstwerken verkocht worden voordat 
vaststaat, dat zij van geen belang zijn voor musea of openbare gebouwen. 
Besloten wordt een schrijven te richten aan de Minister van O.K. en W., zoowel uitgaande 
van de Gemeente als een uitgaand van de Stichting Museum Boymans, om op het belang 
van het Museum Boymans en andere musea en openbare gebouwen in dit opzicht te 
wijzen. 
Ten slotte vraagt de heer Hudig nog of ook in de Russische zone geen Nederlandsch 
kunstbezit aanwezig is. Door den heer van Gelder wordt dit bevestigend beantwoord; zoo is 
uit onofficieele bron bekend, dat zich aldaar de teekeningen uit de Coll. Koenigs bevonden 
hebben, die uit Dresden naar Moskou zijn overgebracht. Langs diplomatieke weg worden 
thans stappen gedaan deze terug te krijgen, hetgeen echter uiterst moeilijk zal zijn. 
De wnd. directeur deelt mede, dat hij een verzoek heeft ontvangen van de heer Röell, 
Hoofddirecteur van het Rijksmuseum om mede te werken aan een tentoonstelling van een 
70-tal der mooiste Nederlandsche schilderijen uit Nederlandsche Musea, welke in Maart 
1946 in het Palais des Beaux-Arts te Brussel zal worden gehouden. Hiervoor in de plaats 
zal een gelijk aantal van de belangrijkste Vlaamsche schilderijen van van Eyck tot Rubens 
in het Rijksmuseum te Amsterdam geexposeerd worden. Bij medewerking van Museum en 
Stichting zou deze tentoonstelling hierna ook te Rotterdam gehouden kunnen worden. Van 
de zijde van onze Regeering wordt op medewerking zeer aangedrongen. De algemeene 
opinie is, dat de gevraagde medewerking zeer zeker moet worden verleend, mits deze 
expositie ook inderdaad te Rotterdam te zien zal zijn. De wnd. directeur zal den heer Röell 
in deze zin mededeeling doen. 
Door den Voorzitter wordt de Commissie van Toezicht op het Museum Boymans en het 
Museum van Oudheden ter sprake gebracht. Deze commissie is noodig daar de Stichting 
Museum Boymans geen bestuursrechterlijke functie heeft. De heer van der Vorm noemt de 
mogelijkheid, dat het beheer van Museum Boymans wordt overgedragen aan de Stichting, 
en vraagt of het niet mogelijk is, met de benoeming van de Commissie van Toezicht nog te 
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wachten. De Voorzitter deelt mede, dat het herstel van deze en dergelijke commissies nu 
aan de orde is; een eventueele overdracht van beheer zou in de Commissie van Toezicht 
nog ter sprake kunnen worden gebracht. De heer van Gelder wijst erop dat een dergelijke 
overdracht raadsbesluit moet zijn. Overeengekomen wordt, dat de Voorzitter de Raad der 
Gemeente het voorstel zal doen, als leden uit de burgerij in de Commissie van Toezicht vier 
leden van het Curatorium der Stichting Museum Boymans te benoemen; hiervoor kunnen 
slechts zij in aanmerking komen, die te Rotterdam woonachtig zijn. Hierbij komen dan twee 
leden uit de Raad, en twee uit het College van Burgemeester en Wethouders. 
Ook in het Curatorium van de Stichting Museum Boymans moeten nog twee wethouders 
benoemd worden; de Voorzitter zal zorg dragen dat deze worden aangewezen, 
Besloten wordt met de verkiezing van een lid van het Curatorium in de plaats van den heer 
Goudriaan te wachten tot de eerste vergadering in het nieuwe jaar, wanneer ook de vice-
voorzitter aftreedt. 
De wnd. secretaris brengt ter kennis der vergadering een schrijven van Mr. Lambers en 
Nauta, waarin wordt medegedeeld dat door den heer Ph. Van Ommeren Jr. aan de 
Stichting Museum Boymans gelegateerd behangsel, betimmering, plafond en kroon van de 
z.g. antieke kamer in zijn woonhuis te Wassenaar, echter onder de voorwaarden, dat de 
Stichting bedoelde kamer op hare kosten weer als bij de villa passende moderne eetkamer 
inricht. Bij het schrijven is een ontwerp voor herinrichting gevoegd, 1939 door de firma 
Pander gemaakt, waarin de kosten hiervan worden begroot op ƒ 3434,75. De heer van 
Gelder deelt mede, dat bedoelde kamer afkomstig is uit een 17e eeuwsch huis te Dordrecht 
en bestaat uit goudleer behang, gebeeldhouwde houten schouw, bedstede met 
gebeeldhouwde rand (nu soort buffet), nog wat snijwerk en een geheel compleet plafond 
door Pieter Terwesten, 1672 gedateerd. Het is een belangrijk, vrij uniek geheel. Het 
algemeen gevoelen van de vergadering is dat het afbreken van de kamer te Wassenaar, 
het weer aanbrengen in het Museum, waar het bovendien moeilijk zal zijn een passende 
ruimte te vinden, zoo hooge onkosten met zich mee zal brengen, waarbij dan nog komt de 
herinrichting van de ruimte te Wassenaar, dat dit niet verantwoord zou zijn. Besloten wordt 
echter geen definitieve beslissing te nemen, alvorens een en ander ter plaatse in 
ogenschouw te hebben genomen. 
Ten slotte worden nog enkele aanwinsten van het Museum Boymans bezichtigd te weten: 
Een groote, blauwe Delftsche tegelplaat + 1660 in den trant van den tegelschilder en 
bakker Frijton (?), doch krachtiger van teekening; een zeer belangrijk vrijwel uniek stuk;  
Een Venetiaansche sgrafitto-plaque, een astronoom en profil, waaronder verschillende 
astronomische instrumenten; de kop herinnert aan de stijl van Bellini; Een zeer zeldzaam, 
geheel gaaf vroeg XVIIe eeuwsch Rotterdamsch bordje, afkomstig uit de bodem van 
Rotterdam. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit hierna de voorzitter de vergadering. 
 
De wnd. secretaris        De Voorzitter 
Handtekening Ebbinge Wubben     Handtekening Oud 
 
 
Vergadering van het Curatorium der Stichting Museum Boymans op Donderdag  
17 Januari 1946 in het Museum Boymans. 
 
Aanwezig zijn de Voorzitter, Burgemeester Oud, de leden van het Curatorium de heeren 
W.C. Hudig, Dr. J.G. van Gelder, Mr. K.P. van der Mandele, Dr. J.C.J. Bierens de Haan, W. 
van der Vorm, van der Vlerk en drs. J.C. Ebbinge Wubben. Afwezig met kennisgeving de 
heeren J. Rypperda Wierdsma, Dr. E. Heldring, van Beek en wethouder Meertens. 
Bovendien is niet aanwezig de heer D.G. van Beuningen. 
 
De voorzitter opent de vergadering, waarbij hij in het bijzonder Dr. J.C.J. Bierens de Haan 
welkom heet, die voor het eerst sedert de bevrijding de vergadering weer bijwoont, en de 
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heer van der Vlerk, een der beide wethouders uit het College van B. en W. in het 
Curatorium benoemd. 
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en door de vergadering 
goedgekeurd. De heer Hudig deelt de voorzitter mede dat hij kennis heeft gekregen van zijn 
benoeming als lid van de wederom ingestelde commissie van toezicht op het Museum 
Boymans, het Museum van Oudheden, maar dat het eigenlijk in zijn bedoeling lag voor 
dergelijke functies te bedanken, mede daar hij van mening is dat het aanbeveling verdient 
hierin jongeren te betrekken. De voorzitter wijst erop, dat het de opzet is geweest bij de 
samenstelling van de Comm. van Toezicht op het Mus. Boym. en het Mus. Van Oudh. de 
leden van het Curatorium der Stichting Mus. Boym., die te Rotterdam woonachtig zijn, 
hierin op te nemen, om zoo de samenwerking dezer commissies te bevorderen en dat deze 
benoeming den heer Hudig dus geen extra werkzaamheden zal geven. Hij zou de heer 
Hudig dan ook willen verzoeken deze benoeming te willen aanvaarden. Ook de heer van 
der Mandele sluit zich hierbij aan. 
De voorzitter deelt vervolgens mede dat een schrijven is uitgegaan van B. en W. aan den 
Minister van O.K. en W., waarin de minister op het groote belang wordt gewezen dat ook 
het Museum Boymans heeft bij een eventueele verdeeling van de uit Duitschland 
gerecupereerde kunstwerken over de verschillende Nederlandsche Musea en openbare 
gebouwen. Naar aanleiding hiervan doet de heer van Gelder nog enkele mededeelingen 
omtrent de stand der recuperatie. Een van de belangrijkste feiten hierbij is de terugkeer van 
de Collectie Mannheimer, die daar de schuldeischers voldaan zijn, zeer waarschijnlijk ook 
aan de staat zal vervallen. Regelmatig komen uit de Amerikaansche zone iedere 2 à 3 
weken auto’s aan. Ook de Engelsche zone gaat nu open, nadat de Engelsche autoriteiten 
aanvankelijk geen verkochte kunstwerken wilden teruggeven. Nog niet is definitief geregeld 
of deze kunstwerken zullen worden beschouwd als een deel van de oorlogsbuit. 
De Russen hebben al het kunstbezit uit hun zône overgebracht naar Moskou o.m. ook 
beroemde werken als de Sixtijnsche Madonna van Raffaël uit Dresden. Ook de Amerikanen 
hebben een aantal beroemde schilderijen, vooral uit Berlijn, naar New York overgebracht, 
naar zij aangeven ter beveiliging. Grootendeels terug zijn de collecties Goudstikker, Katz en 
Lanz; ook terug zijn de Baldung Grien, Barthel Bruyn en Cranach uit het Rijksmuseum 
Kröller Müller, dat echter enkele aanwinsten uit de oorlogsjaren heeft moeten afstaan. 
De wnd. seceretaris doet de vergadering mededeeling van de stand van zaken betreffende 
de tentoonstelling van kunstwerken uit Nederl. Musea te Brussel. Deze tentoonstelling, 
uitsluitend van de fraaiste schilderijen van Nederlandsche meesters, zal 2 Maart geopend 
worden, die van Vlaamsche meesters uit de Belgische Musea en kerken, 16 Maart te 
Amsterdam. Deze laatste zal duren tot half Mei. In de tweede helft van Mei zal deze 
tentoonstelling voor drie weken worden overgebracht naar Rotterdam. De kosten voor de 
tentoonstelling, in Holland gemaakt, worden betaald uit een fonds dat door de Regeering 
beschikbaar is gesteld voor culturele toenadering tot België. Ook de inkomsten zullen dus 
aan dit fonds ten goede komen. Het fonds is niet alleen voor Amsterdam, doch evenzeer 
voor de overige Nederlandsche steden bedoeld. Ook concerten, lezingen e.d. zullen eruit 
gefinancierd worden. De kosten voor de tentoonstellingen, in België gemaakt, worden 
gedragen door de Belgische regeering. 
De algemene gedragslijn van het Rijk bij deze tentoonstelling gevolgd, is, de kunstwerken 
niet te verzekeren. De wnd. secretaris stelt de vergadering echter voor wat betreft de 
Stichting Mus. Boym. en het Mus. Boymans deze quaestie zoo te regelen, dat Stichting en 
Gemeente hun bezit wèl verzekeren, en dat deze onkosten betaald worden uit de te 
Rotterdam te ontvangen entrée-gelden. Daar de premie naar hem gebleken is slechts  
0,15 % bedragen zal, zullen de entreegelden deze uitgave ruimschoots dekken. Het is aan 
te nemen, dat ook het Rijk, als organisator van deze tentoonstelling, tegen een dergelijke 
oplossing geen bezwaar zal hebben. 
In de plaats van de heer W.C. Hudig, die als vice-voorzitter periodiek aftreedt, wordt de 
heer W. van der Vorm benoemd, terwijl tot lid van het dagelijksch bestuur uit het 
Curatorium door de vergadering Dr. J.C.J. Bierens de Haan wordt aangewezen. Het 
dagelijksch bestuur voor 1946 is dus als volgt samengesteld: Voorzitter: Burgem. mr. P.J. 
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Oud; vice-voorzitter: W. van der Vorm; Penningmeester: mr. K.P. van der Mandele; lid Dr. 
J.C.J. Bierens de Haan; wnd. secretaris: drs. J.E. Ebbinge Wubben. 
De benoeming van een of meer nieuwe leden in het Curatorium, o.a. ter aanvullingvan de 
plaats opengevallen door het overlijden van den heer A.M.J. Goudriaan, wordt tot een 
volgende vergadering aangehouden. 
Door den penningmr. wordt verslag uitgebracht van de staat van ontvangsten en uitgaven 
gedurende 1945. Deze bleken beide nihil te zijn geweest; het credit-saldo per  
1 Jan. 1946 bedraagt ƒ 120,77 bij de Rotterdamsche Bankvereeniging. 
Bij de rondvraag informeert de heer van Gelder naar de plannen voor een event. 
Zomertentoonstelling. De wnd. directeur deelt mede, dat een tentoonstelling van XVIIIe 
eeuwsche Nederlandsche kunst in voorbereiding is, zoowel van schilderkunst, met als 
centrale figuur Cornelis Troost, als van kunstnijverheid, meubelen, zilver, aardewerk, 
porcelein enz. 
De heer Hudig vraagt of het niet mogelijk zou zijn een “Van Meegeren” tentoonstelling te 
houden, terwijl de heer van der Mandele voorstelt de “Emmausgangers” op te hangen bij de 
moderne kunst. De heer van der Vorm deelt mede dat er wellicht een mogelijkheid van 
verkoop bestaat. Een reflectant heeft zich reeds voorgedaan, waarin hij echter een truc van 
den advocaat van v. Meegeren vermoedt. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
 
De wnd. secretaris        De Voorzitter 
Handtekening Ebbinge Wubben     Handtekening Oud 
 
 
Vergadering van het Curatorium der Stichting Museum Boymans op Donderdag  
18 April 1946 in de bestuurszaal van het Museum Boymans. 
 
Aanwezig zijn de Voorzitter, Burgemeester Oud, de leden van het Curatorium de heeren 
W.C. Hudig, Dr. J.G. van Gelder, Mr. K.P. van der Mandele, D.G. van Beuningen, Dr. J.C.J. 
Bierens de Haan, W. van der Vorm, wethouder van der Vlerk. Afwezig met kennisgeving de 
heer van Beek en de heer Rypperda Wierdsma, Dr. E. Heldring. 
  
De voorzitter opent de vergadering, waarna de wnd. secretaris voorlezing doet van de 
notulen der vorige vergadering welke worden goedgekeurd. 
Het verslag over het jaar 1945 wordt voorgelezen en door de vergadering goedgekeurd. 
Inzake het legaat van den hr. Ph. van Ommeren Jr. aan de Stichting Museum Boymans van 
de z.g. antieke kamer in zijn woonhuis te Wassenaar brengen de heer v.d. Vorm en de 
wnd. secretaris verslag uit van een bezoek ter plaatse. Ook de heer van der Vorm meent 
dat men hier te maken heeft met een belangrijken weinig voorkomend oud geheel, waarom 
het niet juist zou zijn dit legaat zonder meer af te wijzen. Wel worden nogmaals de 
bezwaren naar voren gebracht, aan het aanvaarden verbonden, ten 1e de bepaling dat de 
eetkamer opnieuw op kosten der Stichting moet worden ingericht, 2e de kosten en 
problemen aan de heropstelling in het Mus. Boymans verbonden. Voorgesteld en besloten 
wordt een brief aan erfgenamen te zenden en deze zoo te redigeren dat deze bezwaren 
duidelijk naar voren worden gebracht, en wordt aangevoerd dat het nooit de bedoeling van 
de erflater kan zijn geweest, dat door niet te voorziene omstandigheden, een aanvaarden 
van zijn legaat zeer moeilijk zou worden. 
Door den heer van der Vorm wordt de quaestie der in beslag genomen ”Emmausgangers” 
ter tafel gebracht. Het is zijn oordeel dat stappen ondernomen moeten worden dit schilderij 
wederom zoo spoedig mogelijk in het Museum Boymans terug te brengen, waarna alsnog 
besloten kan worden of het geexposeerd moet ja dan nee. Spreker zet uiteen, dat het hier 
geen strafzaak, doch een civielrechterlijke procedure betreft, wat ook uit de geheele gang 
van zaken: het aanvragen van een faillissement op grond van de geeischte 
schadeloosstelling, blijkt. In overeenstemming hiermee mag het schilderij alleen ter fine van 
onderzoek worden vastgehouden: nu dit nog steeds niet is geschied, is de eigenaar 
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volledig gerechtigd teruggave te eischen. De heer van Gelder is van mening dat derg. 
optreden de zaak slechts kan bespoedigen. De hr. van der Vorm deelt mede, dat door hem 
aan den met de zaak belaste advocaat Mr. Fokma reeds opdracht is gegeven dergelijke 
stappen te doen. De heer van Beuningen vraagt, of het mogelijk zou zijn, de notulen der 
vergadering getypt of gestencild rond te zenden, wat voor de leden die verhinderd zijn een 
vergadering bij te wonen, zeker op prijs zou worden gesteld. Een definitieve beslissing 
wordt hierin nog niet genomen. 
Ten slotte doet de wnd. secretaris mededeeling van stappen door hem gedaan. Om 
eventueel een tentoonstelling van Amerikaansche schilderkunst der laatste 1 ½ eeuw in 
Rotterdam te krijgen. Dit plan is nog slechts in een beginstadium; een ernstig beletsel 
zouden de hooge kosten kunnen vormen. Hij hoopt in een volgende vergadering in dit 
opzicht over concrete gegevens te kunnen beschikken. Niets meer aan de orde zijnde sluit 
hierop de voorzitter de vergadering. 
 
De wnd. secretaris        De Voorzitter 
Handtekening Ebbinge Wubben     Handtekening Oud 
 
 
Vergadering van het Curatorium der Stichting Museum Boymans op Donderdag  
18 Juli 1946 in de commissiekamer van het Museum Boymans. 
 
Aanwezig zijn de Voorzitter, Burgemeester Oud en de leden de heeren D.G. van 
Beuningen, Dr. J.C.J. Bierens de Haan, W.C. Hudig, Mr. K.P. van der Mandele, wethouder 
Meertens, Rypperda Wierdsma, W. van der Vorm en de wnd. secretaris Drs. J.C. Ebbinge 
Wubben. Afwezig met kennisgeving Dr. E. Heldring; bovendien niet aanwezig de heeren H. 
van Beek, Dr. J.G. van Gelder en wethouder van der Vlerk. 
  
De voorzitter opent de vergadering, waarna de notulen der vorige vergadering worden 
voorgelezen. Naar aanleiding hiervan maakt de heer v.d. Vorm erop attent, dat de 
procedure in zake van Meegeren tweeledig is, niet alleen civielrechterlijk, maar ook 
strafrechterlijk. Met deze aanvulling worden de notulen goedgekeurd. 
Met het onderzoek in zake de Vermeer staat het thans als volgt: door den rechter-
commissaris, Mr. C.J. Wiarda is een commissie van deskundigen samengesteld, waarin 
zitting hebben Dr. H. Schneider en Prof. Dr. J.Q. van Regteren Altena voor de 
kunsthistorische kant, voor de technische kant: Dr. Ir. A.M. de Wild, de rechterlijke 
deskundige Dr. W. Froentjes, die de microchemische analyse zullen uitvoeren, Dr. P. 
Coremans, directeur van het Centraal Laboratorium der Belgische Musea te Brussel, die in 
het bijzonder de physische zijde van het probleem zal nagaan, terwijl, wanneer de beide 
onderzoekingen ver genoeg gevorderd zullen zijn, Dr, H.J. Plendereith, Keeper of the 
Research Laboratory of the British Museum en G. Rawlies van de National Gallery als 
experts uitgenodigd zullen worden. 
Behandeld wordt vervolgens het 2e punt van de agenda: het voorstel van den heer van 
Beuningen op de vorige vergadering gedaan voor het rondsturen der notulen. De heer van 
der Vorm deelt mede, hiertegen toch wel bezwaren te hebben; immers op de 
vergaderingen wordt allerlei besproken wat niet voor verdere verspreiding bedoeld is, terwijl 
bij het rondsturen der notulen de kans altijd groot is, dat zij in handen van buitenstaanders, 
met gevaar van verdere publicatie, komen. De heeren Hudig en van Beuningen opperen of 
het mogelijk zou zijn de notulen alleen aan de afwezige leden te zenden. De heer van der 
Mandele is het echter geheel met den heer van der Vorm eens. Wèl moet in den vervolge 
weer geregeld de agenda worden rondgestuurd vóór elke vergadering. Besloten wordt 
geen notulen rond te zenden. 
De wnd. secretaris doet voorlezing van de ingekomen stukken: 
 
a) Een brief van dr. W. Moll te den Haag, waarin deze mededeelt, dat door Mr. J.A. Fruin,  
overleden te Zeist aan de Stichting vrij van kosten en rechten zijn gelegateerd: 
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1. Een houten beeld van Georges Minne: Les trois Saintes Femmes, geheel in 
onbezwaard eigendom 

2. Een schilderij van Kandinsky: Zondagmorgen, zulks onder voorwaarde dat 
dit schilderij levenslang in bruikleen wordt gegeven aan Dr. L.H. Goedhart, 
Laan van Haze… 15, Arnhem. 

3. Een schilderij van P.C. de Moor, Golgotha 
4. Een bronzen beeldje van Tjipke Visser, Liefde, de beide laatste voorwerpen 

op voorwaarde dat executeur testamentairs te allen tijde bevoegd zullen zijn 
ze tijdelijk terug te nemen om ze in levenslang bruikleen af te staan aan een 
nader te noemen persoon die thans niet in staat is ze te bergen. Dr. Moll 
deelt mede dat hij het mogelijk acht, dat van deze bevoegdheid nimmer 
gebruik gemaakt zal kunnen worden. 

b) Antwoord van notaris Nauta op een brief van den wnd. secretaris n.a.v. het legaat 
van den heer Ph. van Ommeren Jr. Hieruit blijkt, dat notaris Nauta den inhoud van 
dezen brief in zijn kwaliteit van executeur-testamentair met de erfgenamen zal 
bespreken en t.z.t. nader van zich zal laten horen. Besloten wordt geen verdere 
stappen in deze zaak te doen, maar het nadere bericht van den executeur-
testamentair af te wachten.  

c) Brief van den Directeur der Nat. Gallery of Art te Washington n.a.v. de vraag van 
den wnd. Directeur naar de mogelijkheid van een tentoonstelling van 
Amerikaansche schilderkunst. Hieruit blijkt dat het niet mogelijk was de 
tentoonstelling die thans in Londen gehouden wordt naar Rotterdam over te 
brengen, dat de directeur der Nat. Gall. Te Washington gaarne zijn hulp wil 
verleenen voor het arrangeeren van een tentoonstelling te Rotterdam, doch dat hij 
alvorens verdere stappen te doen,zou moeten weten, hoe in Rotterdam de kosten 
zouden kunnen geregeld worden. Deze zullen bedragen + 10.000 dollar. Besloten 
wordt dat, alvorens verder te gaan, de wnd. secretaris zich verder op de hoogte zal 
stellen van de beteekenis en de aard van deze tentoonstelling, indien mogelijk door 
een bezoek in Londen. 

d) Briefwisseling met de Kabinetssecretaris van het Ministerie van Binnenlandsche 
Zaken te Brussel naar aanleiding van een eventueele culturele samenwerking 
tussen de stad Luik en Rotterdam. Tijdens een bezoek aan Antwerpen ter 
gelegenheid van de opening der Nederlandsche tentoonstelling “Van Jeroen Bosch 
tot Rembrandt” aldaar, is de wnd. directeur het voorstel gedaan door den uit Luik 
afkomstige Cabinets-secretaris J. Cuyver, mede uit naam van minister Buisseret, tot 
een cultureele samenwerking Luik-Rotterdam, o.a. door het houden of uitwisselen 
van tentoonstellingen. In principe kan de vergadering zich met een dergelijke 
samenwerking geheel vereenigen; daar het houden van een tentoonstelling van het 
gehalte als die in Brussel en Antwerpen in Luik niet mogelijk is, en het zenden van 
tweederangs schilderijen geen goede indruk zou maken, wordt het event. Inrichten 
in Luik van een belangrijke tentoonstelling van Oude Teekeningen uit XV-XVII eeuw 
voorgesteld, met als kern de verz. Koenigs. Het Museum Boymans zou dan trachten 
een tentoonstelling te houden van oude kunstnijverheid uit de Maasstad. Met dit 
plan gaat de vergadering accoord. 

De wnd. directeur doet mededeeling van eenige tentoonstellingen, welke dit jaar nog in 
het Museum Boymans gehouden zullen worden, en wel de zoomertentoonstelling: 
“Cornelis Troost en zijn tijd”, welke 27 Juli door den Burgemeester geopend zal worden, 
in de maand Oct. / event. begin Nov. zal, in samenwerking met de ministeries van O.K. 
en W. te den Haag en Brussel een herdenkingstentoonstelling worden gehouden van 
den Belgischen meester Rik Wouters, schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen 
omvattend. Waarschijnlijk zal op dezelfde wijze ook een tentoonstelling van James 
Ensor in Nederland te zien zijn; er zal dan naar gestreefd worden, ook deze in 
Rotterdam te houden. 
Naar aanleiding van deze tentoonstellingsplannen merkt de heer van der Vorm op, dat 
hierdoor, als gevolg van het gebrek aan ruimte, veel van het eigen bezit weggeborgen 



Curatorium 1939-1950                   Website Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam                 pagina 
30/44 
 

moet, wat trouwens ook in normale omstandigheden, zo het ook niet voor de 
belangrijkste kunstwerken reeds het geval is. Hij brengt daarom opnieuw den 
uitbreiding van het Museum ter sprake, en deelt de vergadering mede, dat door Ir. Van 
der Steur op zijn verzoek een kleiner uitbreidingsplan, met mogelijkheid tot verdere 
vergrotingen in verschillende gedeelten, is ontworpen. Dit plan voorziet in de aanbouw 
van een vleugel langs de thans open zijde der binnenplaats. Daar de teekeningen niet 
ter tafel liggen en de tijd ontbreekt, wordt besloten op Woensdagmorgen ….. Juli 9.30 
een aparte vergadering te beleggen, waarop Ir. Van der Steur zijn ontwerpen zal 
toelichten. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de burgemeester de vergadering. 
 

De wnd. secretaris        De Voorzitter 
Handtekening Ebbinge Wubben     Handtekening Oud 
 
 
Vergadering van het Curatorium der Stichting Museum Boymans op Donderdag  
17 Oct. 1946 in de commissiekamer van het Museum Boymans, te 11 u.30 v.m. 
 
Aanwezig zijn de Voorzitter, Burgemeester Oud en de leden de heeren D.G. van 
Beuningen, Dr. J.C.J. Bierens de Haan, H. van Beek, .C. Hudig, Mr. K.P. van der Mandele, 
wethouder Meertens, Rypperda Wierdsma, W. van der Vorm en de wnd. secretaris Drs. 
J.C. Ebbinge Wubben. Afwezig met kennisgeving Dr. E. Heldring en Prof. Dr. J.G. van 
Gelder. 
 
Alvorens tot opening van de vergadering wordt overgegaan, worden enkele voorstellen 
voor aanwinsten besproken tezamen met de leden van de Commissie van Toezicht op het 
Museum Boymans en het Museum van Oudheden. Voorgesteld wordt voor het Museum 
van Oudheden aan te koopen: Een portret miniatuur van den Rotterdamschen schilder 
Daniel Bruynings ad ƒ 400,-, welke aankoop wordt goedgekeurd; ten tweede een zilveren 
coupe ad 5500,- welke blijkens het randschrift door Johan van Oldenbarnevelt aan den 
zoon van Esaias de Lint, burgemeester van Rotterdam ten pillegifte zou zijn geschonken. 
Besloten wordt deze coupe niet aan te koopen dan na keuring door deskundigen op dit 
gebied. Voor het Museum Boymans wordt voorgesteld aan te koopen: 1: Een terrine van 
Arnhemsch aardewerk uit het midden der XVIIIe eeuw à ƒ 2500,-, een uiterst zeldzaam en 
fraai stuk, geheel aansluitend bij de collectie Kalff van XVIIIe eeuwsch porcelein; 2: Een 
bronzen sculptuur door Rik Wouters. Beide voorstellen worden goedgekeurd; wat de Rik 
Wouters betreft zullen de onderhandelingen door den wnd. directeur worden voortgezet, 
terwijl het Curatorium der Stichting de mogelijkheid wil open laten het stuk Arnhemsch 
aardewerk in de toekomst over te nemen. 
Hierna opent de voorzitter de vergadering van het Curatorium en leest de wnd. secretaris 
de notulen der vorige vergadering voor, welke worden goedgekeurd. 
De wnd. secretaris doet mededeeling dat het aan Ir. Van der Steur in opdracht gegeven 
voorontwerp voor de uitbreiding van het Museum Boymans nog niet zoover gevorderd is 
dat het reeds op deze vergadering ter tafel kan worden gebracht. Door de heer van der 
Steur zijn pas op 15 September de opmetingen van de gemeente ontvangen. 
Er hebben reeds verschillende besprekingen met den hr. van der Steur plaatsgevonden; de 
architect zal op de volgende vergadering van het Curatorium een voorontwerp kunnen 
voorleggen. 
Door den wnd. Directeur is een schrijven ontvangen van Dr. E. Heldring van 30 Aug. 46, 
waarin medegedeeld wordt, dat de recuperatie van de door de Duitsche bezetting 
weggevoerde kunstwerken thans in een zoodanig stadium is gekomen, dat over het geven 
van een nadere bestemming gedacht kan worden. Dr, Heldring schrijft, dat hiertoe onder 
zijn voorzitterschap een Commissie van advies in het leven is geroepen, die de Raad van 
beheer van de Stichting Nederlandsch Kunstbezit in haar toewijzingstaak terzijde zal staan, 
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en dat deze commissie ten spoedigste de te volgens richtlijnen, benevens een 
overzichtslijst der gerecupereerde kunstwerken aan de belanghebbende op zal zenden. 
Van het “Walker Art Center” in Minneapolis is een verzoek ontvangen om de 
“Emmausgangers” in bruikleen te mogen ontvangen voor een groote wetenschappelijk 
opgezette tentoonstelling “Forgerie in Art” welke eind 1947 in Amerika gehouden zal 
worden. Besloten wordt te schrijven dat men niet vrij is om hierover een beslissing te 
nemen, zoolang het proces nog niet afgeopen is, hetgeen in 1947 zeer waarschijnlijk nog 
niet het geval zal zijn. 
De “Vereeniging Rembrandt” heeft het verzoek tot het Museum Boymans gericht om een 
aantal kunstwerken, die gedurende de oorlog met haar steun verworven zijn, voor een 
tentoonstelling in het Rijksmuseum te Amsterdam in bruikleen te mogen ontvangen. Voor 
de Stichting Mus. Boymans betreft het een aantal stukken uit de aardewerk verzameling 
Bastert-van Schaardenburg, en het Portret van Titus door Rembrandt. Besloten wordt 
hieraan alle medewerking te verleenen. 
(De heer van der Vorm verlaat, daar hij geen tijd meer heeft, de vergadering) 
De voorzitter deelt mede dat de gemeentelijke accountancy in een doelmatige controle van 
de boekhouding van het Museum Boymans zeer veel belemmering ondervindt door het feit 
dat de Stichtings-boekhouding en -kas voorzoover in het Museum Boymans berustend, niet 
door haar gecontroleerd wordt. Hij stelt derhalve voor, ook deze boekhouding door de 
gemeente accountant te laten controleeren, die van deze controle verantwoording zal 
afleggen aan het Curatorium der Stichting Museum Boymans. 
De wnd. secretaris meent, dat deze quaestie reeds vroeger eens is besproken door den 
directeur en de heer van der Vorm en dat er toentertijd bezwaar tegen is gemaakt. De 
leden van het Curatorium zijn van oordeel dat hiertegen geen bezwaar kan bestaan daar 
immers het verslag van deze controleaan het curatorium wordt uitgebracht, zoodat conform 
het voorstel der Voorzitter besloten wordt. 
Daar Dr. Heldring de 3e Donderdag der maand altijd verhinderd is de vergaderingen van 
het Curatorium bij te wonen, wordt besloten deze in den vervolge op de 4e Donderdag van 
de eerste maand van elk kwartaal te houden. 
Hierna wordt het legaat van Mr. J.A. Fruin aan de Stichting Museum Boymans bezichtigd. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit daarop de voorzitter de vergadering. 
 
De wnd. secretaris        De Voorzitter 
Handtekening Ebbinge Wubben     Handtekening Oud 
 
 
Vergadering van het Curatorium der Stichting Museum Boymans op Donderdag  
23 Januari 1947 in de commissiekamer van het Museum Boymans. 
 
Aanwezig zijn de Voorzitter, Burgemeester Oud, de leden van het Curatorium de heeren H. 
van Beek, D.G. van Beuningen, Prof. Dr. J.G. van Gelder, Dr. E. Heldring, W.C. Hudig, Mr. 
K.P. van der Mandele, W. van der Vorm, J. Rypperda Wierdsma en de wnd. secretaris J.C. 
Ebbinge Wubben. Afwezig zijn Dr. J.C.J. Bierens de Haan en de wethoudersJ. Meertens en 
A.J. van der Vlerk.  
 
De voorzitter opent 11.45 de vergadering, waarbij hij in het bijzonder Dr. E. Heldring 
welkom heet, welke door het verplaatsen der datum van de vergaderingen v.h. Curatorium 
thans voor de eerste maal na den oorlog weer aanwezig kon zijn. 
Hierna leest de wnd. secretaris de notulen der vorige vergadering voor welke worden 
goedgekeurd. 
Het verslag over het jaar 1946 van de Stichting Museum Boymans wordt voorgelezen en 
zonder veranderingen of toevoegingen goedgekeurd. 
Vervolgens brengt de penningmeester, Mr. K.P. van der Mandele financieel rapport uit over 
het afgeloopen jaar. Hieruit blijkt dat ontvangsten met uitgaven worden geboekt, zoodat het 
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creditsaldo per 1 Jan. 1947 hetzelfde is als dat per 1 Jan. 1946, n.l. ƒ 120,77, bij de 
Rotterdamsche Bankvereeniging. 
Ingevolge art. 3 der Stichtingsacte wordt voorgesteld eenige nieuwe leden in het 
Curatorium te benoemen uit de inwoners van Rotterdam. Als zoodanig worden voorgesteld 
1. Dr. J. Drost, voorzitter der Rotterdamsche Kunststichting, 2. de heer B.P. Willebeek Le 
Mair. Het Curatorium besluit met algemeene stemmen beide genoemde heeren uit te 
noodigen zitting in het bestuur te nemen. 
Volgens het rooster van aftreden, vastgesteld op 1 Febr. 1945 is dit jaar de secretaris, Dr. 
D. Hannema, aan de beurt om af te treden als lid van het Dagelijksch Bestuur. Op voorstel 
van de heer W. van der Vorm wordt besloten dit punt aan te houden tot de volgende 
vergadering van het Curatorium, en in verband daarmede ook de samenstelling van het 
rooster van aftreden. In dit verband wordt het ontslag door den Minister, op grond van het 
Zuiveringsbesluit aan Dr. Hannema als directeur van het Museum Boymans verleend, ter 
sprake gebracht. 
De voorzitter deelt mede dat, ofschoon formeel de quaestie van een benoeming van een 
nieuwen directeur van het Museum Boymans uitsluitend het Gemeentebestuur aangaat, hij 
het oordeel en het advies van het Curatorium in dezen op hoogen prijs stelt. In zake het 
door den Minister verleende ontslag zet hij uiteen hoe men de uitspraken involge het 
zuiveringsbesluit, op grond waarvan dit ontslag is verleend, geheel onafhankelijk moet zien 
van de – strafrechterlijke – beslissing eventueel door het tribunaal te nemen. Een dergelijke 
tribunaal beslissing is finaal. De heer van der Vorm wijst er met nadruk op, dat, indien de 
uitspraak van het tribunaal gunstig mocht uitvallen, er wellicht wegen bestaan om terug te 
komen op het zuiveringsbesluit. Hij is derhalve van mening, dat men moet wachten op de 
tribunaal beslissing, alvorens meer definitieve stappen voor een nieuwe benoeming te 
ondernemen, te meer, omdat volgens zijn inlichtingen deze tribunaal uitspraak binnen een 
maand verwacht kan worden. Deze opvatting vindt algemeen instemming. De voorzitter 
wijst erop dat het ook geenszins de bedoeling is hier een overhaaste beslissing te nemen. 
Juist echter om het nemen van een weloverwogen beslissing te bevorderen, heeft hij 
gemeend goed te doen reeds thans eenige vooraanstaande figuren op museaal en 
kunsthistorisch gebied vertrouwelijk om hun oordeel te vragen. Hiertoe is een vertrouwelijk 
schrijven van B. en W. uitgegaan naar de heeren Roëll, hoofddirecteur van het 
Rijksmuseum te Amsterdam, Sandberg, directeur van het Stedelijk Museum aldaar, Prof. 
Dr. J.G. van Gelder, hoogleeraar aan de Rijks Universiteit te Utrecht en dr. G. Knuttel, 
directeur van het Haagsche Gemeente Museum. Hij meent er goed aan te doen de 
antwoorden op deze brieven ook aan de leden van het Curatorium mede te deelen, opdat 
deze hun gedachten hierover kunnen laten gaan. Volgens de heer Roell zouden voor het 
bekleeden van de functie van directeur van het Museum Boymans in aanmerking kunnen 
komen de volgende candidaten: de tegenwoordige wnd. directeur en Prof. Dr. A.P.A. 
Vorenkamp; de heer Sandberg noemt, behalve deze twee bovendien dr. W. Feilchenfelt te 
Ascona, directeur der firma Cassirer & Co, van Duitsche origine thans statenloos. Dr. 
Feilchenfelt heeft ook eenigen tijd in Nederland gewerkt. Een zeer uitvoerig en 
gedocumenteerd schrijven werd van Prof. Dr. J.G. van Gelder ontvangen waarvoor de 
Voorzitter hem zijn dank betuigt. Door Prof. van Gelder zijn genoemd: Prof. dr. A.P.A. 
Vorenkamp, Prof. Dr. Fr. Van Thienen oud conservator van de afdeeling Kunstnijverheid 
van het Haagsche Gemeente Museum, thans hoogleeraar aan de Rijksacademie voor 
Beeldende Kunsten te Amsterdam, Dr. H.E. Reeser te Rotterdam, thans adviseurvoor de 
afd. Muziek aan het Dept. Van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Mevr. J.V.C. 
Hefting, dra. In de Kunstgeschiedenis, conservatrice voor de moderne kunst aan het 
Haagsche Gemeente Museum; mevr. Hefting heeft in de oorlogsjaren in feite de plaats van 
den directeur dr. Knuttel ingenomen. Drs. J.C. Ebbinge Wubben, dr. A.B. de Vries, hoofd 
der Stichting Nederlandsch Kunstbezit en pas benoemd tot directeur van het Mauritshuis en 
het Rijksbureau voor Kunsthist. Documentatie te ’s Gravenhage. Zou dr. de Vries in 
aanmerking willen komen dan zou Prof. van Gelder hem als nr. 2 of 3 op de lijst willen 
plaatsen. Bovendien noemt Prof. van Gelder nog van de ouderen Mr. A. Staring, van de 
jongeren Dr. A.B. van Schendel, conservator van de schilderkunst a.h. Rijksmuseum, en 
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Th. Lunsingh Scheurleer, conservator voor de kunstnijverheid aan hetzelfde museum; een 
meer sociale koers zou worden gekozen met Mevr. Mr. H. van Dam van Isselt, hoofd van 
de afdeelingen Letterkunde, Muziek en Tooneel aan het Dept. van O.K. en W., voordien 
referendaris voor Kunstzaken te Amsterdam. Mevr. v. Dam v. Isselt heeft ook 
Kunstgeschiedenis gestudeerd. Op een vraag uit de vergadering licht Prof. van Gelder de 
werkkring en de bekwaamheden van Prof. Vorenkamp toe, welke verbonden is als 
hoogleeraar aan het Smith-College te Northampton, U.S.A. 
Naar aanleiding van deze namen merkt de wnd. directeur op, dat zijn standpunt is bepaald 
door de opvatting dat voor een event. nieuwe directeur diegene moet worden gezocht, die 
voor Museum en stad het meest vruchtbaar werkzaam kan zijn, dat zijn positie echter zeer 
moeilijk zou worden, mocht de keuze vallen op iemand, wier/wiens bekwaamheden op dit 
terrein spreker niet hooger aanslaat dan de zijne. Hij wijst in dit verband ook op het gevaar 
dat, wanneer deze quaestie nog lang zwevende blijft, eventueel in aanmerking komende 
personen zich te zeer in werkzaamheden hebben vastgelegd, dan dat het mogelijk is deze 
dan nog op te geven. Door de bijna 2 jaar, die deze zaak nu reeds traineert, zijn naar 
sprekers overtuiging reeds zeer geschikte figuren voor deze functie door benoeming elders 
uitgeschakeld. De heer van Beek vraagt, of het niet wenschelijk is, mocht de tribunaal-
uitspraak inderdaad spoedig vallen, een extra vergadering bijeen te roepen. Hiermee 
verklaart men zich algemeen accoord. 
Vervolgens wordt door Ir. A. van der Steur het voorontwerp voor de uitbreiding v/h Museum 
door hem in opdracht van de Stichting Museum Boymans vervaardigd, toegelicht. 
Het blijkt dat de 1e phase van deze uitbreiding, waarom het voorloopig eigenlijk gaat, en die 
bestaat uit de bouw van een vleugel langs de open gebleven zijde der binnenplaats, moet 
worden geschat op + ƒ 800.000. De gang van zaken zou nu als volgt moeten zijn: de wnd. 
Directeur zou, in overleg met de architect, via de opdrachtgeefster van dit voorontwerp, de 
Stichting Museum Boymans, een voorstel moeten indienen bij B. en W. Uit dit voorstel moet 
duidelijk de noodzaak van een derg. uitbreiding blijken. Dit voorstel kan dan door B. en W. 
besproken worden met Ged. Staten en Kunsten en Wetenschappen. De voorzitter maakt 
het Curatorium erop attent, dat nog steeds geen definitieve regeling is getroffen met de 
Stichting Administratiefonds Rotterdam, inzake de collecties oud aardewerk Bastert van 
Schaardenburg, van Beusekom, Achterbergh en Kalff. Hij vraagt zich af of het juist is deze 
beide plannen tegelijkertijd aan te vatten bij hooger bestuur. De heer van der Vorm is van 
oordeel, dat het uitbreidingsplan voorrang moet hebben. Besloten wordt dat de heer van 
der Steur de 1e phase v.h. uitbreidingsplan gedetailleerd zal uitwerken, en dat daarna de 
Stichting Museum Boymans deze uitbreiding zal voorstellen aan B. en W. Deze zullen 
hierover dan allereerst de Commissie van Toezicht raadplegen. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering, die inmiddels reeds door 
een gedeelte der leden wegens het late uur, is verlaten. 
 
De wnd. secretaris        De Voorzitter 
Handtekening Ebbinge Wubben     Handtekening Oud 
 
 
Vergadering van het Curatorium der Stichting Museum Boymans op Donderdag  
8 Mei 1947 te 11.30 v.m. in de commissiekamer van het Museum Boymans. 
 
Aanwezig zijn de Voorzitter, Burgemeester Oud, de leden de heeren D.G. van Beuningen, 
H. van Beek, Dr. J.C.J. Bierens de Haan, Dr. J. Drost, W.C. Hudig, Prof. Dr. J.G. van 
Gelder, wethouders Meertens en van der Vlerk, B.P. Willebeek le Mair, W. van der Vorm, 
Rypperda Wierdsma en de wnd. secretaris J.C. Ebbinge Wubben. Afwezig zijn met 
kennisgeving Dr. E. Heldring en Mr. K.P. van der Mandele.  
 
Alvorens tot voorlezing der notulen over te gaan wordt punt 4 van de agenda behandeld: de 
bespreking van het studieplan voor de uitbreiding van het Museum Boymans en wel van 
het allereerst voor uitvoering in aanmerking komende gedeelte. De architect Ir. van der 
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Steur is aanwezig en geeft een toelichting. Hieruit blijkt dat de kosten van deze eerste 
phase op  
ƒ 930.000 moeten worden geraamd. Prof. van Gelder juicht het plan als gedachte en opzet 
zeer toe, meent dat het aan alle eischen voldoet en ook geheel in de culturele ontwikkeling 
van Rotterdam past. Een beroep tot steun op de regeering zal door hem dan ook warm 
worden ondersteund. Over de verder gang van zaken wordt echter geen nadere beslissing 
genomen. 
Vervolgens worden de notulen voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. 
Hierna worden de ingekomen stukken behandeld en wel een verzoek van de Belgische 
regeering enkele kunstwerken af te staan in bruikleen voor een door haar te houden 
tentoonstelling van Vlaamsche Primitieven in de Orangerie te Parijs. Het betreft de H. 
Christoffel door Jeroen Bosch en enkele teekeningen uit de collectie Koenigs. Reeds 
schriftelijk hebben de meeste leden hun meening te kennen gegeven dat gezien de goede 
verstandhouding en nauwe samenwerking met België het niet goed doenlijk is, dit verzoek 
te weigeren. De wnd. secretaris licht toe dat door hem als voorwaarde is gesteld dat de 
geheele uitvoering, dus transport naar en van Parijs, verpakking, enz. door eigen 
Museumpersoneel onder leiding van hem of een zijner collega’s, zou worden uitgevoerd. 
Bovendien worden de kunstwerken all risk verzekerd. Het Curatorium geeft hierna 
toestemming voor dit afstaan in bruikleen. 
De voorzitter deelt vervolgens mede, een schrijven van Mr. A.E.I. Nysingh te ’s Gravenhage 
te hebben ontvangen, inhoudende dat aan de Minister van Binnenlandsche Zaken om 
herziening en intrekking van het ontslagbesluit van Dr. Hannema is verzocht. In de 
vergadering van de Commissie van Toezicht is besloten de besprekingen over de 
benoeming van een nieuwen directeur op te schorten tot de Minister hierin beslist heeft. 
Wel zal den Minister verzocht worden deze beslissing zooveel mogelijk te bespoedigen. In 
verband hiermee wordt besloten, ook de quaestie van de vervulling van het secretariaat 
van het Curatorium aan te houden. Nadat de heer van der Vorm er wel op gewezen heeft 
dat de functies van Directeur van het Museum Boymans en Secretaris van het Curatorium 
der Stichting Museum Boymans volgens de statuten van de Stichting Museum Boymans 
niet zonder meer samenvallen. Prof. van Gelder deelt de vergadering in vertrouwen mede, 
dat een schrijven wordt opgesteld door alle directeuren der Nederlandsche Musea en vele 
anderen betrokken bij het openbare kunstleven, gericht aan de heer Hannema, waarin de 
onderteekenaars er hun afkeuring over uitspreken indien de heer Hannema er bij zou 
volharden terug te willen komen. Hem wordt hierin de raad gegeven op den achtergrond te 
blijven. De heer van Beuningen betreurt het, dat de heer Hannema door zijn houding zijn 
positie ook in het Curatorium steeds moeilijker maakt. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
 
De wnd. secretaris        De Voorzitter 
Handtekening Ebbinge Wubben      
 
 
Buitengewone vergadering van het Curatorium der Stichting Museum Boymans op  
19 Juni 1947 te 11.30 v.m. in de commissiekamer van het Museum Boymans. 
 
Aanwezig zijn de Voorzitter, Burgemeester Oud, de leden de heeren H. van Beek, D.G. van 
Beuningen, Prof. Dr. J.G. van Gelder, B.P. Willebeek le Mair, wethouders Meertens en van 
der Vlerk, W. van der Vorm en de wnd. secretaris J.C. Ebbinge Wubben. Afwezig met 
kennisgeving Dr. E. Heldring, W.C. Hudig, Mr. K.P. van der Mandele, J. Rypperda 
Wierdsma, Dr. J. Drost en Dr. J.C.J. Bierens de Haan.  
 
De voorzitter zet het doel van deze buitengewone vergadering uiteen: Nadere 
besprekingen en informeel overleg met het Curatorium inzake de benoeming van een 
nieuwe directeur, welke benoeming thans geen uitstel meet behoeft te ondervinden, daar 
de heer Hannema zich geheel heeft teruggetrokken, en zijn verzoek tot herziening van zijn 



Curatorium 1939-1950                   Website Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam                 pagina 
35/44 
 

ontslag door den Minister heeft ingetrokken. Hij deelt mede dat de Commissie van Toezicht 
op het Museum Boymans en het Museum van Oudheden besloten heeft, Dr. A.P.A. 
Vorenkamp uit te noodigen persoonlijk in een vergadering kennis te komen maken. De 
Commissie van Toezicht zou het, gezien de groote beteekenis der Stichting Museum 
Boymans voor de bloei van het Museum op prijs stellen indien de leden van het Curatorium 
dezer Stichting deze kennismaking zouden willen bijwonen. Als datum hiervoor is 
vastgesteld Vrijdag 26 Juni 1947, om half vier des namiddags in het Museum Boymans. De 
wnd. secretaris wordt opgedragen, de leden van het Curatorium namens den Burgemeester 
hiervoor uit te noodigen. Inzake de quaestie v.h. secretariaat wordt besloten de definitieve 
directeurs-benoeming af te wachten. Prof. van Gelder deelt mede dat zoowel het Dept. van 
O.K. en W. als de Museum Raad het zeer op prijs zouden stellen indien het secretariaat 
van het Curatorium bekleed zou worden door den directeur van het Museum. 
Bij de rondvraag informeert de heer Willebeek le Mair naar de mogelijkheid, om de aula van 
het Museum Boymans beschibaar te stellen voor jonge kunstenaars (musici). De 
burgemeester meent dat deze mogelijkheid het beste eerst met de wethouder van 
Onderwijs, de heer van der Vlerk besproken kan worden. De wnd. directeur wijst op de 
debutanten-concerten, welke deze winter zullen beginnen en waartoe de aula gratis 
beschikbaar wordt gesteld. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 
 
De wnd. secretaris        De Voorzitter 
Handtekening Ebbinge Wubben     Handtekening Oud 
 
 
Vergadering van het Curatorium der Stichting Museum Boymans op Donderdag  
22 Januari 1948 te 11.30 v.m. in de commissiekamer van het Museum Boymans. 
 
Aanwezig zijn de Voorzitter, Burgemeester Oud, de leden de heeren D.G. van Beuningen, 
Dr. J. Drost, W.C. Hudig, Prof. Dr. J.G. van Gelder, Dr. E. Heldring, Mr. K.P. van der 
Mandele, de wethouders J. Meertens en A.J. van der Vlerk, W. van der Vorm en B.P. 
Willebeek le Mair. Afwezig zijn met kennisgeving de heeren H. van Beek, Dr. J.C.J. Bierens 
de Haan en J. Rypperda Wierdsma. 
 
Door den wnd. secretaris wordt voorlezing gedaan van het jaarverslag over 1947 van de 
Stichting Museum Boymans, dat zonder veranderingen of toevoegingen wordt 
goedgekeurd. 
Daar de bijeenkomst van het Curatorium op 23 October 1947 het karakter heeft gehad van 
een bespreking waarbij de wnd. secretaris niet aanwezig was, zijn hiervan geen notulen 
gemaakt. De waarnd. Secretaris leest de notulen voor van de voorlaatste vergadering op 
19 Juni 1947 welke onveranderd worden goedgekeurd.  
De voorzitter stelt daarna aan de orde punt 2 en 3 van de agenda: de jaarlijksche wijziging 
in het dagelijkse bestuur van het Curatorium en de benoeming van een secretaris. De 
waarnemend secretaris zegt op een desbetreffende vraag van den voorzitter, dat in 1947 
het aftreden en benoemen van een secretaris is aangehouden, en dat thans in 1948 de 
penningmeester aan de beurt van aftreden, doch volgens reglement niet dadelijk 
herkiesbaar is. De vice voorzitter de heer van der Vorm acht het wenschelijk, dat ook de 
penningmeester herkiesbaar zal zijn, waarmede de vergadering instemt. Op zijn voorstel 
wordt met algemeene stemmen besloten de tweede zin van artikel IV van het op 17 
October 1940 door het Curatorium vastgestelde Huishoudelijke Reglement te wijzigen 
zoodat deze zin komt te luiden: “De afgetredenen, behalve de secretaris en de 
penningmeester, zijn in het jaar van hun aftreden niet herkiesbaar”. 
Dezelfde spreker wijst voorts op een misverstand dat in de besprekingen van 23 October 
1947 aan den dag is getreden. De stichtingsacte bepaalt n.l. dat het voordrachtsrecht voor 
de benoeming van nieuwe leden van het Curatorium toekomt aan de “tot het Curatorium 
behoorende leden uit de inwoners van Rotterdam”. De voorzitter was toen 
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(begrijpelijkerwijze) van mening dat daartoe o.a. ook hijzelf en de wethouders-leden 
behoorden. Uit het verband blijkt echter dat met de “leden uit de inwoners van Rotterdam” 
in art. 3 uitsluitend zijn bedoeld de blijvende, zichzelf aanvullende leden, in tegenstelling 
met de leden die door het verlies van hun mandaat, of ontzetting door de autoriteit of 
instelling die hen benoemde, ophouden lid te zijn. Ook krachtens de bedoeling bij het in het 
leven roepen der Stichting mag worden aangenomen, dat het bestuur is samengesteld 
enerzijds uit de zes leden die krachtens hun kwaliteit, dus tijdelijk, zitting hebben, en 
anderzijds de overige leden, minstens zes in aantal “uit de overige inwoners van 
Rotterdam” die in feite permanent zijn en zich coöpteren.  
De vergadering erkent deze opvatting als de juiste. Op voorstel van den heer van der Vorm 
wordt daarop met algemeene stemmen besloten dit duidelijker in de stichtingsacte tot 
uitdrukking te brengen en den tekst daartoe enigszins te wijzigen door den zesden zin van 
artikel 3 te doen luiden als volgt: “De overige leden van het Curatorium, hierna te noemen 
permanente leden, worden benoemd uit de inwoners der gemeente Rotterdam, voorzoover 
Nederlanders, en in bijzondere gevallen ook uit niet-inwoners der gemeente mits 
Nederlander, door het Curatorium, op voordracht van de tot het Curatorium, op het tijdstip 
dat de vacature vervuld moet worden, behoorende permanente leden.” 
De voorzitter constateert dat 11 van de 14 leden van het Curatorium aanwezig zijn. Daar 
allen hebben voorgestemd is dus aan het vereischte van art. 8 voldaan, dat voor wijziging 
der stichtingsacte meerderheid van drievierde der leden voorschrijft. De voorzitter stelt voor 
om de vice voorzitter te machtigen, van deze wijziging bij notarieele acte te doen blijken, 
waartoe eveneens met algemeene stemmen wordt besloten. 
Door de permanente leden van het Curatorium wordt voorgesteld, dr. A.P.A. Vorenkamp, 
directeur van het Museum Boymans te benoemen tot lid van het Curatorium en vervolgens 
tot secretaris van het dagelijks bestuur. Aldus wordt met algemeene stemmen besloten. 
Door dezelfde leden wordt voorgesteld ook de penningmeester, Mr. K.P. van der Mandele 
te herkiezen. Ook hiermede kan de geheele vergadering zich vereenigen. 
Het dagelijksch bestuur voor 1948 bestaat derhalve uit: 
Mr. P.J. OUD voorzitter 
W. V.D. VORM vice-voorzitter 
Dr. A.P.A. VORENKAMP, secretaris 
Mr. K.P. V.D. MANDELE penningmeester 
Dr. J.C.J. BIERENS DE HAAN, lid 
De voorzitter brengt woorden van dank uit aan den wnd. secretaris voor de wijze waarop hij 
zich van zijn taak heeft gekweten en verzoekt hem, daar Prof. Vorenkamp zich 
buitenslands bevindt, deze vergadering nog te willen notuleeren. Hierna wordt het rooster 
van aftreden van het dagelijksch bestuur voor de eerstkomende jaren vastgesteld als volgt:  
de heer van der Vorm zal als vice voorzitter aftreden in 1949 
de heer Bierens de Haan (als lid) in 1950 
de heer van der Mandele in 1951 
Dr. Vorenkamp in 1952 
De beide laatsten zullen als respectievelijk penningmeester en secretaris direct herkiesbaar 
zijn. 
Vervolgens brengt de Penningmeester verslag uit over de financieele toestand in het jaar 
1947. 
Op 1 Januari 1947 was in kas 120 gld. 77 cents. Aan giften werd 34 gulden ontvangen. 
Door de Stichting werd een uitgave gedaan van ƒ 6000,-, zijnde het honorarium van Ir. A. 
van der Steur, voor het door hem ontworpen uitbreidingsplan. Dit bedrag werd van eenige 
vrienden van de Stichting Museum Boymans terug ontvangen. Het creditsaldo per 1 
Januari 1948 bedraagt derhalve 146 gld en 29 cents. 
De voorzitter verzoekt den penningmeester de welgemeende dank van het Curatorium over 
te willen brengen aan de ongenoemde schenkers van de 6000 gld. 
De heer van der Mandele merkt naar aanleiding hiervan nog op, dat het wel de bedoeling is 
van de schenkers, dat bij eventueele uitvoering van de uitbreiding dit bedrag zal worden 
opgenomen in de begroting. De voorzitter zegt toe dit t.z.t. gaarne in het College van B. en 
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W. te zullen bevorderen. De heer van der Mandele zegt verder, dat hij het op prijs zou 
stellen indien de nieuwe directeur, Dr. Vorenkamp, zijn aandacht zou willen geven aan de 
voorgestelde uitbreidingsprojecten, opdat, mocht in de nabije toekomst verwezenlijking van 
een uitbreiding mogelijk zijn, de plannen hiertoe geheel rijp zullen zijn. Op verzoek van den 
voorzitter zal de wnd. secretaris dit gaarne aan den directeur overbrengen. Wel verheelt de 
voorzitter niet, dat hij in zake deze verwezenlijking zeer pessimistisch gestemd is. 
Bij de Rondvraag deelt dr. Drost mede, dat aan de Rotterdamsche Kunststichting de 
voorbereiding voor de feestelijkheden ter gelegenheid van het Regeeringsjubileum van 
H.M. de Koningin is opgedragen, voorzoover deze op het gebeid van de kunst liggen. Naar 
aanleidng van het bericht dal de Alte Pinakothek te München in Amsterdam zal worden 
geëxposeerd, brengt hij de wenschelijkheid naar voren, van een belangrijke tentoonstelling 
te Rotterdam. Hij vraagt of het Curatorium in deze zin stimulerend kan werken. De heer van 
der Vorm meent dat dit buiten de taak van de Stichting Museum Boymans ligt. De voorzitter 
is het er echter mee eens, dat van een advies van het Curatorium een stimulans kan 
uitgaan. 
Professor van Gelder heeft twee vragen te stellen: in de eerste plaats, of er reeds een 
beslissing is genomen wat met de Emmausgangers zal geschieden; in de tweede plaats 
hoe het staat met de actie tegen van Meegeren. De heer van der Vorm deelt mede dat de 
actie nog steeds hangende is, het wachten is op het oogenblik op het officieele rapport van 
de deskundigen, dat bij de rechterlijke instanties is opgevraagd. De heer van Beuningen zet 
uiteen, dat de schadevergoeding voornamelijk zal afhangen van het standpunt dat de fiscus 
zal innemen. Deze eischt n.l. een hooge belasting-heffing van het inkomen door van 
Meegeren met zijn vervalschingen gemaakt. Dit standpunt wordt door de eigenaren van de 
schilderijen bestreden, daar de Staat hun inziens van diefstal en oplichting geen belasting 
mag heffen. Mocht de fiscus met zijn standpunt de overhand behalen, dan zal er, naar hij 
vreest, voor schadevergoeding niet veel overblijven. De heer van der Vorm licht nog nader 
toe, dat de eisch tot schadevergoeding niet door de eigenaar, maar door de koopers is 
ingediend. De Stichting Museum Boymans, die het schilderij cadeau heeft gekregen, heeft 
geen vordering. Wel heeft de Stichting als eigenaar het volledige beschikkingsrecht over 
het schilderij. De heer van Beuningen merkt nog op, dat als de koopers wat uit de vordering 
op van Meegeren weten te halen dit voor de Stichting zeker niet onvoordeelig zal zijn. De 
voorzitter meent dat het het beste zal zijn, alvorens een beslissing te nemen wat met de 
Emmausgangers gedaan moet worden, te wachten op de terugkeer van den directeur van 
het Museum Boymans, Dr. Vorenkamp, uit het buitenland. Dit mede als antwoord op een 
vraag van de heer Willebeek le Mair, of het niet aanbeveling verdient, de Emmausgangers 
in ieder geval te exposeren. 
Professor van Gelder brengt nog als mededeeling ter kennis van het Curatorium dat dit jaar 
te Basel in de galerie Katz een tentoonstelling zal worden georganiseerd van werken van 
Rembrandt ten bate van het Nederlandsch Sanatorium te Davos. De mogelijkheid bestaat 
dat ook bij de Stichting Museum Boymans een aanvraag zal binnenkomen voor een 
bruikleen, b.v. van teekeningen uit de collectie Koenigs. De Regeering staat tegenover 
deze tentoonstelling niet onsympathiek. 
Naar aanleiding van een vraag van dr. Heldring, hoe het verder met het uitbreidingsproject 
van het Museum Boymans zal verloopen, deelt Professor van Gelder mede, dat z.i. het Rijk 
zeker genegen zal zijn een dergelijke verbouwing, zij het ook in bescheiden mate, 
financieel te steunen. Zoo staat b.v. de stand van zaken voor een verbouwing van het 
Rijksmuseum er gunstiger voor, dank zij het plan van de tentoonstelling te München, terwijl 
het ook niet onmogelijk is, dat gelden van het legaat van Rath voor deze verbouwing 
gebruikt zullen worden die dan door het Rijk zullen worden aangevuld. Hij deelt mede dat 
verbouwingen van kleine omvang aan kleinere Musea meestal worden goedgekeurd en 
door het Rijk met een subsidie worden gesteund. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering, nadat de volgende 
vergadering van het Curatorium is vastgesteld op Donderdag 22 April 1948. 
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De wnd. secretaris        De Voorzitter 
Handtekening Ebbinge Wubben     Handtekening Oud 
 
 
Vergadering van het Curatorium van de Stichting Museum Boymans op Donderdag  
22 April 1948 des morgens te 11.30 in de commissiekamer van het Museum 
Boymans. 
 
Aanwezig waren de Voorzitter, Mr. P.J. Oud, de leden de heeren W. van der Vorm, J. 
Rypperda Wierdsma , D.G. van Beuningen, Dr. J.C. Bierens de Haan, Mr. K.P. van der 
Mandele, Dr. E. Heldring, W.C. Hudig, Dr. J. Drost, B.P. Willebeek le Mair en den 
wethouder Meertens en den secretaris Dr. A.P.A. Vorenkamp. Afwezig Prof. Dr. J. van 
Gelder en de wethouder van der Vlerk. 
 
De voorzitter opende de vergadering en bracht een woord van dank aan den 
waarnemenden secretaris Drs. J.C. Ebbinge Wubben en verwelkomde diens opvolger, die 
vervolgens de voorbeeldig accurate notulen van Drs. J.C. Ebbinge Wubben voorlas.  
(1) Na redactie dezer notulen deed de heer van der Vorm mededeeling van het feit, dat de 
wijziging in de Stichtingsacte formeel gepasseerd was op 11 Febr, 1948. 
(2) De plannen der zomertentoonstelling werden besproken met nadruk op het zoo min 
mogelijk verstoren der permanente verzameling, zoodat het belangrijkste onberoerd den 
bezoeker te genieten bleef. 
(3) Plannen tot het uitgeven eener geillustreerde agenda werden goedgekeurd, (4) evenals 
het principe van het samenstellen van eenige kleine publicaties die met een hoog noodige 
nieuwe catalogus de schamele verkooptafel van het Museum kunnen aanvullen. 
(5) Een aan de vergadering getoond schilderij van Voerman (Gezicht op Hattem) kwam niet 
voor aankoop in aanmerking, daar prijs en kwaliteit geen aanlokkelijke combinatie vormden. 
(6) De heer van Beuningen verzocht de vergadering met het bespreken van het 
exposeeren der Emmausgangers te wachten, totdat hij het resultaat eener bijeenkomst van 
den heer de Koen en Dr. Cooremans kende, de heeren Cooremans en Froentjes hadden 
namelijk tot op dien dag geweigerd de juiste plaatsen aan te duiden, waar zij de verf 
ontnomen hadden waarop zij hunne veroordeeling der Emmausgangers baseerden. 
(7) Den secretaris werd gevraagd op de eerstvolgende vergadering zijn gedachten omtrent 
uitbreidingsplannen te willen uiteenzetten. 
De vergadering, door een gerekte vóórvergadering verlaat werd door den voorzitter 
gesloten. De volgende vergadering van het Curatoriumis vastgelegd op Donderdag 22 Juli 
1948. 
 
De secretaris        De Voorzitter 
Handtekening Vorenkamp     Handtekening Oud 
 
 
Vergadering van het Curatorium van de Stichting Museum Boymans op Donderdag  
22 Juli 1948 des ‘s morgens te halftwaalf uur in het Museum Boymans. 
 
Aanwezig waren de Voorzitter, Mr. P.J. Oud, de vice-voorzitter de heer W. van der Vorm, 
de penningmeester Mr. K.P. van der Mandele, de heeren D.G. van Beuningen, H. van 
Beek, W.C. Hudig, de wethouder Meertens, Prof. Dr. J. van Gelder, Dr. J. Drost, de heer 
B.P. Willebeek le Mair en de secretaris Dr. A.P.A. Vorenkamp. Afwezig waren met 
kennisgeving Dr. J.C. Bierens de Haan en de wethouder van der Vlerk en de heer Heldring. 
 
Wederom begon de vergadering van het Curatorium der Stichting over tijd, daar de 
voorvergadering de klok niet streng genoeg in ’t oog had gehouden. Voor de wachtenden 
was dit minder aangenaam. De voorzitter bracht in welgekozen woorden hulde aan wijlen 
den heer Rypperda Wierdsma, getuigend van den grooten burgerzin van den overledene 
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en zijn vriendenhart voor het Museum Boymans. De lege plaats door den heer Rypperda 
Wierdsma nagelaten kan niet gemakkelijk gevuld worden. 
(3) Bij de behandeling van punt 3 der agenda gaf de secretaris een exposé van zijn 
museale opvatting, een afschrift van dit exposé bevindt zich aan de notulen gevoegd. Prof. 
Dr. van Gelder onderstreepte met kracht de behoefte aan uitbreiding der wetenschappelijke 
staf. Het stemt tot groote voldoening te kunnen mededeelen dat wij sinds 1 September het 
voorrecht hebben Mejuffrouw doctoranda B.L.D. Ihle als wetenschappelijk assistente aan 
ons toegevoegd te zien, die met bekwame zakelijkheid de achterstand der bibliotheek 
bewerkt. 
(4) Punt vier was helaas loos alarm, de drukker kon zijn belofte niet nakomen en de 
agenda, gedrukt met goedvinden der stichting laat nog op zich wachten. 
Na het vaststellen der volgende vergadering op 28 Oct. ’48 11.30 sloot de voorzitter de 
vergadering. Eenige der aanwezige curatoren hadden ternauwernood tijd voor een haastig 
bezoek der door het Rijk in bruikleen afgestane gerecupereerde schilderijen. 
 
De secretaris        De Voorzitter 
Handtekening Vorenkamp     Handtekening Oud 
 
 
Vergadering van het Curatorium van de Stichting s op Donderdag 28 Oct. 1948  
‘s morgens te halftwaalf uur in de commissiekamer van het Museum Boymans. 
 
Aanwezig waren de Voorzitter Mr. P.J. Oud, de vice-voorzitter de heer W. van der Vorm, de 
penningmeester Mr. K.P. van der Mandele, de heeren D.G. van Beuningen, H. van Beek, 
W.C. Hudig, Dr. J. Drost, B.P. Willebeek le Maire, Prof. Dr. J. van Gelder en de wethouders 
de heeren J. Meertens en A.J. van der Vlerk. Afwezig met kennisgeving de heeren Dr. J.C. 
Bierens de Haan en Dr. E. Heldring. 
 
De voorzitter opende de vergadering. De agenda werd terstond bekort, daar Mr. van der 
Mandele voorstelde om de gerezen confusie over de verhouding der Stichting tot de 
Stichting Volkskracht bij een latere vergadering rustiger te kunnen belichten, het punt der 
agenda rakende de Stichting Volkskracht werd dus voorloopig van de agenda afgevoerd. 
Daarop werd het netelige punt der tentoonstellingen aangeroerd en dit in verband met het 
naderend honderdjarig bestaan van het Museum Boymans. De secretaris wees op de 
rijzende moeilijkheden verbonden aan het leenen van het buitenland. Gevaren aan 
transport verbonden maken dat bezitters van kunst met den dag huiveriger worden, terwijl 
gouvernementen met deviezen regelingen het internationaal verkeer bezwaren. Professor 
van Gelder steunde den secretaris en onderstreepte nog eens de gevaren aan transport 
verbonden en zegde dat er bijkans geen tentoonstelling van een groote reis wederkeert 
zonder ten minste één malheur. De tentoonstelling van Vincent van Gogh, waar Professor 
van Gelder de leiding had kwam niet zonder kleerscheuren uit Londen terug. Dr. Drost vond 
het gewenscht om een poging in de richting der verzameling “Liechtenstein” te wagen. 
Deze verzameling blijkt ergens in een schuilplaats in Zwitserland onwrikbaar vast te zitten. 
Professor van Gelder stelde voor om van elk groot kunstcentrum één meesterwerk te 
leenen. De groote kosten van vervoer aan dit verspreide bezit verbonden mogen niet 
onderschat worden. Vele, zeer vele musea dringen aan op het koeriersysteem en dit zou 
het verkrijgen van schilderijen uit Oostenrijk, Italië, Scandinavië, Portugal zeer kostbaar 
maken. Eenige proef (onleesbaar) zouden genomen worden. Steunend op persoonlijke 
relatie, heeft de secretaris eenige brieven aan America geschreven, naar Chicago, Boston 
en New York. 
Ook stelde Prof. van Gelder voor zich tot kleine tentoonstellingen te beperken, waardoor 
meer zorg aan de geleende voorwerpen besteed zou kunnen worden. 
Mr. van der Mandele sprak een woord en brak een lans voor de groote 
Havententoonstelling van 1950. Mr. van der Mandele verwacht dat Boymans in het eerste 
gelid meedoet. 
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De heer van Beek reduceerde de vrees voor een financieel débâcle van groote 
tentoonstellingen door te wijzen op de mogelijkheid van eene verzekering tegen een déficit. 
De met morele steun der Stichting uitgegeven agenda voor 1949 was gedistribueerd onder 
de leden van het Curatorium, bij haastig doorbladeren uitten de heeren reeds hunne 
tevredenheid over dit uit America geïmporteerde idee. 
De heer De Coen, een Belgisch restaurateur, verzamelaar en kunstschilder, zich 
beroepend op zijn werk gedaan voor den heer van Beuningen, verzocht om het schilderij , 
de Emmausgangers, te mogen schoonmaken. Den secretaris werd opgedragen Dr. 
Hannema, die geheel op de hoogte is met de voorgeschiedenis der restauratie aan dit 
schilderij voltrokken, om advies te vragen en zich met het toezicht te belasten. 
De voorzitter sloot de vergadering na het vaststellen der volgende vergadering op 
Donderdag 27 Januari ’49. 
 
Handtekening Vorenkamp     Handtekening Oud 
 
 
Vergadering van het Curatorium van de Stichting Museum Boymans op Donderdag  
28 April 1949 te 11.30 v.m. in de commissiekamer van het Museum Boymans. 
 
Aanwezig zijn: de Voorzitter Mr. P.J. Oud en de leden: de heeren D.G. van Beuningen, Dr. 
J. Drost, W.C. Hudig, Dr. E. Heldring , Mr. K.P. van der Mandele, wethouder A.J. van der 
Vlerk, W. van der Vorm en B.P. Willebeek le Mair. Afwezig met kennisgeving de heeren H. 
van Beek, Dr. J.C. Bierens de Haan en Prof. Dr. J. van Gelder. 
De vergadering wordt bovendien bijgewoond door de heer J.C. Ebbinge Wubben. 
 
Naar aanleiding van de voorlezing der notulen, nog opgesteld door Dr. A.P.A. Vorenkamp, 
merkt Dr. Drost op, dat zijn bemoeiingen om mede te werken aan een tentoonstelling der 
collectie D.G. van Beuningen, niet geheel juist zijn weergegeven. Nu echter, zooals is 
gebleken uit de mededeelingen van de wnd. directeur, deze tentoonstelling dank zij de 
groote bereidwilligheid van den heer van Beuningen voortgang kan vinden, is dit van weinig 
beteekenis. 
Burgemeester Oud bedankt daarop in hartelijke bewoordingen de heer van Beuningen voor 
zijn geste, waardoor het mogelijk zal zijn het honderdjarig bestaan van het Museum 
Boymans, tegelijkertijd met het tienjarig bestaan van de Stichting, op waardige wijze te 
vieren. 
De heer van Beuningen deelt nog mede, dat zijn kunstbezitvoor deze tentoonstelling niet 
voor het transport, noch voor het verblijf te Rotterdam verzekerd behoeft te worden. Hij 
hoopt dat op deze wijze de expositie, die immers zal staan onder auspiciën van de Stichting 
Museum Boymans, voor de Stichting ook tastbare resultaten zal afwerpen. Door hem is 
alleen als voorwaarde gesteld dat het transport zal worden begeleid door motorpolitie. 
Van de navolgende tentoonstellingen zijn aanvragen binnengekomen om teekeningen, 
eigendom van de Stichting, in bruikleen te mogen ontvangen: twee teekeningen voor een 
tent. van Giovanni Bellini, te Venetië; twee teekeningen voor een tent. van werken van 
Gerard David te Brugge; 1 teekening voor een tent. van werken van Leonardo da Vinci te 
Los Angeles. Voor deze bruikleenen wordt toestemming verleend. 
In verband met het voorstel, ook voor het jaar 1950 evenals voor dit jaar is geschied, door 
de Stichting een agenda uit te doen geven, deelt de wnd. directeur de resultaten tot op 24 
April j.l. van de verkoop der agenda’s mede. Ingekocht werden 2550 agenda’s voor een 
totaalbedrag van 4596,20, verkocht werden tot en met 24 Apr. 2312 agenda’s voor de som 
van 5773,80, zoodat een winst werd gemaakt ten gunste van de Stichting van 1177,60. 
Besloten werd, ook voor het jaar 1950 een dergelijke agenda uit te geven. 
Burgemeester Oud doet mededeeling dat in de vergadering van de Commissie van 
Toezicht op het Museum Boymans besloten is, de vacature, ontstaan door het heengaan 
van Dr. Vorenkamp als directeur, voorloopig aan te houden. De heer Ebbinge Wubben is 
verzocht zich met de waarneming van het directoraat te belasten. Het Curatorium besluit 
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ook de waarneming v.h. secretariaat van de Stichting Mus. Boymans voorloopig aan de 
heer E.W. op te dragen. 
Namens de kaskommissie deelt de heer van der Vorm mede, dat de kas, voor zoover 
berustend bij het Museum, door de commissie gecontroleerd is en in orde is bevonden. Het 
verslag hiervan is toegezonden aan de voorzitter, Mr. Oud, aan de vice voorzitter, de heer 
van Beek, en aan de penningmeester, de heer van der Mandele. In dit verslag is 
opgenomen een lijst van aanwinsten, uit het saldo van de Stichting verworven. Het batig 
saldo is overgeboekt naar de Stichting. Besloten wordt deze overboeking een maal per jaar 
te doen plaats hebben. 
Bij de rondvraag informeert de heer van Beuningen waar het spieraam van de 
Emmausgangers is gebleven. De wnd. directeur zegt toe, hiernaar onderzoek te zullen 
doen. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering, nadat de volgende 
vergadering is vastgesteld op Donderdag 21 Juli. 
 
       De Voorzitter: 
       Handtekening Oud 
 
 
Vergadering van het Curatorium der Stichting Museum Boymans op Donderdag  
20 Oct. 1949 in de commissiekamer van het Museum Boymans. 
(De vergadering die op Do. 21 Juli plaats had moeten vinden is bij gebrek aan 
agendapunten afgelast) 
 
Aanwezig zijn burgemeester Mr. P.J. Oud, voorzitter en de leden de heeren W. van der 
Vorm, W.C. Hudig, Dr. J. Drost, Willebeek le Mair en wethouder A.J. van der Vlerk. 
 
De notulen van de vergadering van 28 April 1949 worden door de wnd. secretaris 
voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Hierna wordt de agenda voor het jaar 1950, 
uitgegeven door de Stichting, aan de aanwezige leden overhandigd. De wnd. secretaris 
deelt desgevraagd mede dat deze agenda uitsluitend verkrijgbaar is in het Museum en niet 
in de boekhandel wordt gebracht. Doordat niet in die mate van bestaande cliché’s gebruik 
kon worden gemaakt als voor de agenda ’49 zijn de aanmaakkosten hooger geworden. 
Was de prijs van de agenda 1949 ƒ        , thans bedraagt deze voor de nieuwe agenda ƒ         
. 
De voorzitter doet de leden mededeeling van het feit dat de Commissie van Toezicht in 
haar zoojuist gehouden vergadering besloten heeft in een aantal binnen en buitenlandsche 
vakbladen een oproep tot het vervullen van het directoraat van het Museum Boymans te 
plaatsen. Na de sluitingsdatum van het inzenden der sollicitaties hoopt de commissie tot 
een voordracht aan het College van Burgemeester en Wethouders voor deze vacature te 
kunnen komen. 
Aan de leden is een voorlopig overzicht der financieele resultaten van de tentoonstelling 
der Verzameling D.G. van Beuningen verstrekt. Hieruit blijkt dat de tentoonstelling door 
ruim 40.000 betalende bezoekers is bezocht, dat totaal op dit tijdstip 6795 catalogi (à 
ƒ2,50) zijn verkocht en dat het batig saldo voor de Stichting kan worden geraamd worden 
tusschen de 10000 en 12000 gulden. 
De voorzitter bedankt nogmaals in hartelijke bewoordingen uit naam van het geheele 
Curatorium den heer van Beuningen, wiens afwezigheid hij juist nu zeer betreurt. De heer 
van Beuningen zal door de wnd. secretaris van deze verheugende resultaten in kennis 
worden gesteld. 
Bij de rondvraag wordt door verschillende leden geïnformeerd wanneer men weer tot 
expositie der Emmausgangers zou kunnen overgaan. Door de heer van der Vorm wordt 
meegedeeld dat men wil wachten tot het rapport waaraan de heer De Coen werkt zal zijn 
verschenen. 
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Uit een antwoord op een vraag van de wnd. secretaris blijkt dat zoowel de voorzitter Mr. 
Oud als de heer van der Vorm van oordeel zijn dat men dit schilderij moet exposeeren 
zonder partij te kiezen in de strijdvraag: Vermeer of van Meegeren. Men moet eenvoudig 
het publiek in de gelegenheid stellen kennis te nemen van dit zooveel omstreden werk. 
Nadat de volgende vergadering is vastgesteld op de 3e Donderdag in Jan. 1950 (19de) sluit 
de voorzitter onder dankzegging aan de leden voor hun aanwezigheid de vergadering. 
 
 

De Voorzitter: 
       Handtekening Oud 
 
 
Vergadering van het Curatorium van de Stichting Museum Boymans op Donderdag  
9 Febr. 1950 in de commissiekamer van het Museum Boymans. 
 
Aanwezig zijn: Burgemeester Mr. P.J. Oud, voorzitter en de leden de heeren H. van Beek, 
Dr. J. Drost, Mr. K.P. van der Mandele, W. van der Vorm , weth. J. Meertens en weth. A.J. 
van der Vlerk.  
Afwezig met kennisgeving de heeren D.G. van Beuningen, Dr. J.C. Bierens de Haan, Prof. 
Dr. J. van Gelder, Dr. E. Heldring, W.C. Hudig en B.P. Willebeek le Mair. 
 
De wnd. secretaris leest de notulen voor van de vorige vergadering die onveranderd 
worden goedgekeurd. 
Ingekomen is een schrijven van Mr. J.E. van der Meulen te ’s Gravenhage waaruit blijkt dat 
zijn overleden broeder, wijlen de heer Ir. E.J. van der Meulen, gewoond hebbende te 
Rotterdam, Rechter Rottekade 91 B aan de Stichting heeft gelegateerd de volgende 
werken: 

1. Een kan van wit Delfts aardewerk 
2. Twee schulschotels van wit Delfts aardewerk 
3. Een schilderij van Rijsselberghe, Chênes lièges 
4. Een schilderij van Ribot, stilleven met kruik 
5. Een schilderij van Isaac Israels, Danseres 
6. Een schilderij van Charley Toorop, Les Soeurs 
7. Een Delfts tegeltableau voorstellende een papegaai 

Het bestuur zal nader bericht krijgen wanneer dit legaat ter beschikking zal staan. 
De wnd. secretaris doet vervolgens mededeeling van een zeer verheugend en belangrijk 
geschenk dat de Stichting heeft ontvangen van het lid van het Curatorium de heer W.C. 
Hudig. Het betreft hier de groote bronzen Orpheus van de beeldhouwer O. Zadkine, een 
van de laatste groote werken van de kunstenaar, een beeld dat ook door het Musée d’Art 
Moderne te Parijs werd aangekocht. De reeds zoo belangrijke collectie moderne Fransche 
beeldhouwkunst, in het Museum geëxposeerd wordt door dit geschenk op zeer welkome 
wijze uitgebreid. De voorzitter aanvaardt met veel vreugde namens het geheele Curatorium 
dit geschenk; hij betreurt het zeer dit in de afwezigheid van de heer Hudig te moeten doen. 
Vervolgens leest de wnd. secretaris het jaarverslag over het jaat 1949 voor, dat als de 
meest belangrijke gebeurtenissen vermeldt de tentoonstelling der verzameling D.G. van 
Beuningen, onder auspiciën van de Stichting gehouden, en de zeer belangrijke schenking 
van een reeks moderne schilderijen en sculpturen door Mevrouw Louise de Graaff-
Bachiene te Beaussiet, ter nagedachtenis aan haar echtgenoot, de Heer Jacob de Graaff. 
Naar aanleiding van dit jaarverslag merkt de heer van der Vorm op dat het verloop van het 
legaat door de heer Ph. Van Ommeren niet juist is weergegeven en dat ten opzichte 
hiervan wel degelijk een oplossing is bereikt. In overleg met de erven is n.l. besloten, dat de 
betimmering en plafondschildering, afkomstig uit het huis de Rozijnenkorf te Dordrecht, 
voorloopig in het huis te Wassenaar blijft, tot hiervoor een passende plaats zal zijn 
gevonden. Wordt een en ander overgebracht, dan zal de Stichting voor het aanbrengen van 
een nieuwe betimmering in de villa nooit meer dan ƒ 15.000 behoeven te betalen. In 
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verband hiermee zal de secretaris onderzoeken, of en wanneer een plaatsing in het 
Schielandshuis mogelijk zou zijn. De wnd. secretaris zal het jaarverslag in deze geest 
wijzigen. 
De penningmeester brengt verslag uit van de financiële toestand in het jaar 1949. Hieruit 
blijkt dat het totale bedrag der geldmiddelen per 1 Jan. 1950 ƒ 15.211,07 beloopt. Dit 
verslag wordt onder dankzegging goedgekeurd. 
Aan de orde is de jaarlijkse wijziging in het dagelijksch bestuur van het Curatorium. Dit was 
in 1949 als volgt samengesteld: 
Mr. P.J. Oud, Voorzitter 
H. van Beek, Vice Voorzitter 
Dr. J.C.J. Bierens de Haan, lid 
Mr. K.P. van der Mandele, penningmeester 
Volgens het rooster van aftreden van het dagelijksch bestuur, vastgesteld in de vergadering 
van 22 Jan. 1948, moet dit jaar aftreden Dr. J.C.J. Bierens de Haan. 
Op voorstel van de heer van der Mandele wordt met algemeene stemmen de heer van der 
Vorm in de plaats van dr. Bierens de Haan benoemd in het dagelijksch bestuur en wel in de 
functie van vice-voorzitter. 
De samenstelling van het dagelijksch bestuur voor 1950 is dan als volgt: 
Mr. P.J. Oud, Voorzitter 
W. van der Vorm Vice Voorzitter 
H. van Beek, lid 
Mr. K.P. van der Mandele, Penningmeester. 
Daar geen der leden van de rondvraag gebruikmaakt wordt hierna de vergadering door de 
voorzitter gesloten onder dankzegging aan de leden voor hun aanwezigheid. 
 
 

De Voorzitter: 
       Handtekening Oud 
 
 
Vergadering van het Curatorium van de Stichting Museum Boymans op Donderdag  
27 Juli te 11.30 1950 in de bestuurskamer van het Museum Boymans. 
(De vergadering welke op Do. 20 April had moeten plaatsvinden is, daar het 
merendeel der leden van het Curatorium had laten weten, verhinderd te zijn, niet 
doorgegaan) 
 
Aanwezig zijn: Burgemeester Mr. P.J. Oud, voorzitter en de leden de heeren D.G. van 
Beuningen, J. Drost, Prof. Dr. J. van Gelder, Dr. E. Heldring, Mr. K.P. van der Mandele, 
wethouder A.J. van der Vlerk, W. van der Vorm en B.P. Willebeek le Mair. 
Afwezig met kennisgeving de heer W.C. Hudig en wethouder J. Meertens. 
 
Na de vergadering geopend te hebben herdenkt de voorzitter in een korte rede het lid van 
het Curatorium, de heer H. van Beek die, onverwacht, 21 Juni overleed. Met groote 
dankbaarheid memoreert de voorzitter het vele dat de overledene voor de Stichting en voor 
het Museum gedaan heeft. Zijn bezonken en gefundeerd oordeel, zijn toewijding voor alles 
wat de Stichting betrof zullen noode worden gemist. 
Hierna doet de wnd. secretaris voorlezing van de notulen der vergadering gehouden op 9 
Febr. 1950, die ongewijzigd worden goedgekeurd. 
Naar aanleiding van deze notulen informeert de heer Van Beuningen naar plaats en 
werkwijze van het Dagelijksch Bestuur in het geheel van de Stichting Museum Boymans. 
De vice voorzitter de heer van der Vorm anwoordt dat het voor de toekomst in de bedoeling 
ligt, dat de gewone gang van zaken zal worden afgehandeld door de leden van het 
Dagelijksch Bestuur, dat ook de voorstellen van algemeen belang of bijzondere aard zal 
voorbereiden. Dergeijke voorstellen en plannen zullen daarna voorgelegd worden aan het 



Curatorium 1939-1950                   Website Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam                 pagina 
44/44 
 

voltallige bestuur. Op deze wijze zullen de vergaderingen van het geheele bestuur kunnen 
worden beperkt. 
De voorzitter doet vervolgens aan de leden van het Curatorium verslag van de aankoop, 
waartoe de Commissie van toezicht in de zoojuist gehouden vergadering op voorstel van 
de directeur van het museum heeft besloten: een Hl. Sebastiaan, door Jan van Scorel in 
1542 geschilderd. 
Naar aanleiding van deze aankoop deelt hij mede dat de leden van de Commissie van 
Toezicht lang geaarzeld hadden tusschen dit XVI-eeuwsche paneel en een bijzonder rijk, 
groot stilleven door Abraham van Beyeren, gemonogrammeerd en gedateerd 1654. Beide 
schilderijen zijn aanwezig, bovendien nog een tweede, iets kleiner en later ontstaan 
stilleven door van Beyeren, afkomstig uit de collectie Cook te Richmond. De wnd. secretaris 
zou gaarne de leden van het Curatorium willen voorstellen, het groote stilleven uit 1654 aan 
te koopen voor de Stichting. Het is een zeer compleet en fraai voorbeeld van de kunst van 
deze stilleven schilder, en het zou op waardige wijze een nog ontbrekend type stilleven in 
de verzameling vertegenwoordigen. Een uitzonderlijke bekoring bezit dit doek door de fijne, 
zilverachtige toon, terwijl men er ook van Beyeren als bloemschilder uit kan leeren kennen. 
Er ontspint zich een discussie over de verdiensten van de beide stillevens, waarbij 
verschillende leden meenen dat het stilleven uit de coll. Cook ook in een particuliere 
verzameling zeer tot zijn recht zou komen. Algemeen luidt het oordeel, dat het grootere 
stilleven, dat afkomstig is uit een Fransche collectie, in het museum bij uitstek op zijn plaats 
zou zijn. 
Op voorstel van de heer van der Vorm wordt besloten tot aankoop van dit stuk over te 
gaan. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
Verschillende leden maken hierna nog gebruik van de gelegenheid, de schenking van 
Mevrouw de Graaff te bezichtigen, die in een zaal van het museum is opgesteld. 
 
 

De Voorzitter: 
       Handtekening Oud 
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