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1. Het college stemt in met de schenking door het Elisabeth van Thüringenfonds aan de Gemeente
Haarlem van 12 schilderijen en twee kisten zoals gespecificeerd in bijlage A

2. De Burgemeester zal op 15 april 2011 namens de Gemeente de schenking formeel in ontvangst
nemen. De Burgemeester machtigt Nanda Hagedoorn om namens hem de schenkingsakte ten
overstaan van de notaris te ondertekenen

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties
4. Dit besluit blijft, i.v.m. de festiviteit in het Frans Hals Museum op 15 april 2011, tot die datum

geheim
5. Het besluit van het college wordt ter kennisname gestuurd aan de commissies Bestuur en

Ontwikkeling
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Onderwerp
Aanvaarding schenking Elisabeth van Thüringenfonds

B & W-vergadering van
12 april 2011

DOEL: Besluiten
Het college is bevoegd te beslissen over het aanvaarden van schenkingen. Krachtens het
Mandateringsbesluit is het college verplicht om in het geval er voor de gemeente belastende
voorwaarden zijn verbonden aan de schenking van te voren de commissie Bestuur daarover te
informeren en hun advies af te wachten.
Het college van regenten van de Stichting Elisabeth van Thüringen fonds heeft geen voorwaarden
gesteld aan de schenking.
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Onderwerp: Aanvaarding schenking Elisabeth van Thüringenfonds
Reg. Nummer: STZ/EC/2011/76855

1. Inleiding
Op 22 maart jl. heeft het college kennisgenomen van de voorgenomen schenking
(kenmerk nota 2011/10073) van de Stichting Elisabeth van Thüringenfonds aan de
Gemeente Haarlem van een aantal schilderijen en een tweetal antieke houten kisten.

Nadat aanvankelijk nog niet duidelijk was onder welke voorwaarden de Stichting
deze schilderijen en kisten wilde schenken, is inmiddels duidelijk dat er geen
voorwaarden zullen worden gesteld. Formeel betekent dit dat het ook niet nodig is
dat van te voren de Commissie Bestuur zich moet uitspreken over de schenking: dat
zou, krachtens het geldend Mandateringsbesluit, wel het geval zijn wanneer er
voorwaarden zouden zijn gesteld aan de schenking.

Een groot deel van de betreffende schilderijen hangt al geruime tijd in het Frans
Hals Museum op bruikleenbasis. Na de schenking zullen alle schilderijen, op één
na, blijvend worden ondergebracht in het Frans Hals Museum. Dat geldt ook voor
één van de twee kisten; de andere kist staat nu al in het Stadhuis en blijft daar staan.
Eén schilderij zal later dit jaar op bruikleenbasis worden overgedragen aan het
Noord-Hollands Archief. (zie bijlage A voor een overzicht van de kunstwerken).
Een schilderij, waarvan aanvankelijk werd vermeld dat het werk werd
toegeschreven aan Maerten van Heemskerk, blijkt inmiddels inderdaad te zijn
gemaakt door deze meester. De titel van dit werk is inmiddels gewijzigd (zie nr. S3
in bijlage A).

De schenking vindt formeel plaats op 15 april 2011 in het Frans Hals Museum,
tijdens een bijeenkomst waarvoor ook de pers wordt uitgenodigd. Deze bijeenkomst
is tevens het startsein voor een door het Frans Hals Museum georganiseerde
tenstoonstelling van de geschonken schilderijen, onder de titel Een groots gebaar.
Voorafgaand aan deze bijeenkomst zal een akte van schenking worden verleden bij
het notariskantoor Krans, Helmig Stuijt.

2. Besluitpunten college
1. Het college stemt in met de schenking door het Elisabeth van

Thüringenfonds aan de Gemeente Haarlem van 12 schilderijen en twee
kisten zoals gespecificeerd in bijlage A

2. De Burgemeester zal op 15 april 2011 namens de Gemeente de schenking
formeel in ontvangst nemen. De Burgemeester machtigt Nanda Hagedoorn
om namens hem de schenkingsakte ten overstaan van de notaris te
ondertekenen

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties
4. Dit besluit blijft, i.v.m. de festiviteit in het Frans Hals Museum op 15 april

2011, tot die datum geheim
5. Het besluit van het college wordt ter kennisname gestuurd aan de

commissies Bestuur en Ontwikkeling

3. Beoogd resultaat
Het College van Regenten van de Stichting Elisabeth van Thüringenfonds heeft
besloten tot de schenking aan de Gemeente, omdat zij zelf over onvoldoende
financiële middelen beschikt om de schilderijen op de juiste wijze te onderhouden.
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Door deze schenking te aanvaarden optimaliseert de Gemeente het beheer en het
onderhoud van de betreffende schilderijen en kisten, die feitelijk tot het erfgoed van
de Gemeente behoren en niet verloren mogen gaan.

4. Argumenten
Het onderhoud van de schilderijen en de twee kisten wordt gefinancierd uit het
restauratiefonds van het Frans Hals Museum. Het fonds is toereikend. De
toevoeging van de schilderijen, die zich in redelijke staat bevinden, zorgt niet voor
een extra zware belasting van dit fonds.
De schenking heeft ook niet tot gevolg dat de premie van de verzekering van de
Gemeente omhoog gaat: kunst is deels onverzekerbaar; daarom is Haarlem voor
haar kunstbezittingen verzekerd voor een totaalbedrag (lumpsum) van € 50 miljoen.

5. Kanttekeningen
Geen.

6. Uitvoering
Na besluitvorming zal nog vóór de overdracht op 15 april de schenking notarieel
worden vastgelegd in een akte van schenking. De communicatie van het besluit zal
samenvallen met de officiële overdracht op 15 april.
Er is daarvoor een communicatieplan opgesteld in samenwerking met het Frans
Hals Museum. Aangezien de schenking een aanzienlijke waarde vertegenwoordigt
wordt landelijke belangstelling verwacht.

7. Bijlagen
In bijlage A staat een opsomming van de schilderijen en kisten die zullen worden
geschonken.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester



Bijlage A

Overzicht van aan de gemeente Haarlem te schenken kunstwerken uit het
Elisabeth van Thüringenfonds

Ter plaatsing in het Frans Hals Museum:
-S2 Maerten van Heemskerck, Landschap met Barmhartige Samaritaan
-S3 Maerten van Heemskerk, Jesaja voorspelt de terugkeer van de joden uit ballingschap
-S5 Anoniem Vlaams/ navolger van Joachim Patinier, Tobias
-S8 Cornelis van Haerlem, Juda en Tamar
-S10 Dirck Hals, Fluitspelende vrouw
-S11 Frans Hals, Regenten van het St. Elisabeth Gasthuys
-S12 Johannes Verspronck, Regentessen van het St. Elisabeth Gasthuys
-S14 Adriaen Backer, Semiramis
-S15 Nicolaes Rosendael, Barmhartige Samaritaan
-S24 en S25, Frans Decker, Regenten en Regentessen van het St. Elisabeth Gasthuys
-M53 Een beschilderde smeedijzeren geldkist

Ter plaatsing in de Commandeurzaal van de Janskerk, Noord-Hollands Archief:
-S9 Anoniem, Cornelis van der Goude

Ter plaatsing in het Stadhuis van Haarlem:
-M42 Een dekenkist


