
 

B&W-besluit: 

1. Het College besluit tot verkoop van het schilderij ‘Phaeton vraagt zijn vader Helios de zonnewagen te leen’ 

van Benjamin West uit de collectie van het Frans Hals Museum, onder het voorbehoud dat het overleg met de 

commissie Ontwikkeling geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken.  

2. Het College stelt voor de verkoopopbrengst (één miljoen euro), na aftrek van de op de verkoop betrekking 

hebbende kosten van de gemeente en het met de nazaten van mevrouw Guépin-Van der Niepoort 

overeengekomen deel, te bestemmen voor een door de Raad in te stellen ‘bestemmingsreserve restauratie- en 

aankoopfonds t.b.v. de collectie van het Frans Hals Museum’ 

3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de portefeuillehouder geeft op 

20 september om 09.00 uur een perstoelichting en de media ontvangen een persbericht 

4. Het collegebesluit tot verkoop wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling. Het 

raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft 

uitgebracht 
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Onderwerp 

Verkoop schilderij van Benjamin West uit de collectie van 

het Frans Hals Museum 

B & W-vergadering van 19 september 

2006 

 

Bestuurlijke context 
In twee eerdere B&W-nota’s (respectievelijk MO/Cultuur/2005/592 d.d. 4 oktober 2005 en MO/Cultuur/2006/66 

d.d. 31 januari 2006) is de voorgenomen verkoop van twee schilderijen uit de collectie van het Frans Hals 

Museum uitvoerig aan de orde gekomen. 

De Raad is in najaar 2005 verzocht in te stemmen met de voorgenomen verkoop van twee schilderijen uit de 

collectie van het Frans Hals Museum, waarbij de zware voorhangprocedure gevolgd is (artikel 169, lid 4 van de 

Gemeentewet). Bespreking met de Commissie Cultuur heeft geleid tot een advies in de vergadering van 10 

februari 2006. In de Raad werd op 15 februari 2006 een interpellatiedebat gehouden, maar een besluit over de 

verkoop werd door het College aangehouden na nieuwe reacties van het Rijk en het Rijksmuseum. Het College 

informeerde eind februari 2006 de Raad zich te zullen beraden op dit dossier. 

Het College heeft in de afgelopen maanden de voorwaarden gecreëerd om de verkoop van dit schilderij alsnog te 

realiseren. Er is uitvoerig gesproken met de nazaten van mevrouw Guépin-Van der Niepoort, die in 1940 het 

schilderij ‘Phaeton vraagt zijn vader Helios de zonnewagen te leen’ van de Amerikaanse kunstenaar Benjamin 

West ter plaatsing in het Frans Hals Museum aanbood. Er is met de nazaten van mevrouw Guépin-Van der 

Niepoort overeenstemming bereikt over de verkoop en de verdeling van de verkoopopbrengst. 

Het College stelt voor de verkoopopbrengst (één miljoen euro), na aftrek van de op de verkoop betrekking 

hebbende kosten van de gemeente en het met de nazaten van mevrouw Guépin-Van der Niepoort overeengekomen 

deel, te bestemmen voor een door de Raad in te stellen ‘bestemmingsreserve restauratie- en aankoopfonds t.b.v. de 

collectie van het Frans Hals Museum’. De gemeente handelt daarmee conform de Leidraad voor het afstoten van 

museale objecten. 

Commissie / Raadsparagraaf: 
Het College is bevoegd tot verkoop van het schilderij van Benjamin West. Gelet op de politieke gevoeligheid van 

dit onderwerp wil het College het verkoopbesluit met de Raad bespreken. Daarvoor wordt de lichte 

voorhangprocedure gevolgd, gelet op wat hierover wettelijk is vastgelegd in artikel 169, lid 4 van de 

Gemeentewet. Ter bespreking in raadscommissie komt een collegebesluit dat onder voorbehoud van overleg met 

de commissie wordt genomen. Doel van de bespreking is dat het College het te nemen besluit toelicht en dat de 

Raad vragen kan stellen en zijn standpunt kan geven.  

- Als dat overleg voor het College aanleiding geeft om besluit niet te nemen volgt intrekking of mededeling 

aan eventuele wederpartij dat er (nog) geen overeenkomst is; 

- Als het overleg geen aanleiding geeft het besluit niet te nemen, is het besluit van kracht en kan het College 

uitvoering geven aan het besluit. 

De bestemming van de opbrengst valt onder het budgetrecht van de Raad. Hiertoe is een raadsstuk opgesteld. De 

commissie wordt gevraagd hierover een advies aan de raad uit te brengen. 

mailto:kschampers@haarlem.nl
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B&W-nota 
Schilderij ‘Phaeton vraagt zijn vader Helios de zonnewagen te leen’ van Benjamin West 

Het schilderij ‘Phaeton vraagt zijn vader Helios de zonnewagen te leen’ valt buiten het collectieprofiel 

van het Frans Hals Museum, dat zich specifiek richt op 16
e
- en 17

e
-eeuwse kunstenaars die in Haarlem 

gewoond en/of gewerkt hebben. Binnen het beleid van het Frans Hals Museum speelt dit schilderij geen 

actieve rol en bovendien heeft het geen enkele aansluiting bij de collectie. Om deze redenen is het voor 

afstoting voorgedragen (zie hiervoor de nota MO/Cultuur/2005/592). 

Naspeuringen in 1997/98 door de toenmalige directeur van het Frans Hals Museum, Derk Snoep, 

bevestigen de toeschrijving van dit werk aan Benjamin West. Professor Allen Staley, hoogleraar aan de 

Columbia University in New York en vooraanstaand kenner van het werk van Benjamin West, schrijft 

in een brief d.d. 24 maart 1998: ‘dat het een belangrijk werk van West betreft waarvan de verblijfplaats 

sedert 1839 onbekend is’. De maten en het onderwerp zijn dezelfde als die van een schilderij dat in 1804 

voor het eerst tentoongesteld werd in de Royal Academy in Londen en dat als titel had ‘Phaeton solicits 

and obtains leave of his father Phoebus to conduct the chariot of the Sun’. 

 

Vaststellingsovereenkomst 

De Leidraad voor het afstoten van museale objecten schrijft uitdrukkelijk voor om bij het afstoten van 

een schenking hierover afspraken met eventuele erfgenamen te maken. Er is in de afgelopen maanden 

intensief overleg gevoerd met de nazaten van mevrouw Guépin-Van der Niepoort, die het schilderij 

‘Phaeton vraagt zijn vader Helios de zonnewagen te leen’ van de Amerikaanse kunstenaar Benjamin 

West bij brief van 22 december 1940 ter plaatsing in het Frans Hals Museum aanbood. 

De vraag of het schilderij is geschonken dan wel in bruikleen of bewaring is gegeven, laat zich afdoen 

met de constatering dat partijen daar na een tijdsverloop van meer dan 65 jaar niet uit zijn gekomen en 

daarom de zaak hebben geschikt. Vast is komen te staan dat er geen sprake is van onvrijwillig 

bezitsverlies. Partijen zijn het er over eens dat er geen sprake is van oorlogsbuit of roofkunst. Met de 

nazaten van mevrouw Guépin-Van der Niepoort is nu overeenstemming bereikt over de verkoop van het 

schilderij en de verdeling van de opbrengst. 

 

De vaststellingsovereenkomst (zie bijlage A) betreft het laatste op het schilderij uitgebrachte bod van 

één miljoen euro. Het College heeft dit bod geaccepteerd en de verkoopopbrengst gelijkelijk tussen de 

gemeente en de nazaten van mevrouw Guépin-Van der Niepoort verdeeld. Het College stelt voor het 

gemeentelijke deel - na aftrek van op de verkoop betrekking hebbende kosten – te bestemmen voor een 

daartoe door de Raad in te stellen ‘bestemmingsreserve restauratie- en aankoopfonds t.b.v. de collectie 

van het Frans Hals Museum’. 

 

Bestemming van de verkoopopbrengst 

Wanneer de gemeente Haarlem de verkoopopbrengst voor een aankoop- en restauratiefonds bestemt, 

handelt zij conform de Leidraad voor het afstoten van museale objecten. Het Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap zal geen bezwaar aantekenen tegen verkoop van dit schilderij. 
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                               VASTSTELLINGSOVEREENKOMST 

 

 

 

 

De  gemeente Haarlem  krachtens het delegatie- en mandateringsbesluit vertegenwoordigd door haar 

burgemeester de heer Mr. B.B. Schneiders, ondergetekende onder één, handelend ter uitvoering van het 

besluit van B en W van de gemeente Haarlem van 19 september 2006, hierna te noemen  de gemeente, 

 

en 

 

de ondergetekenden 2 t/m  11, die verklaren gezamenlijk de enige nog levende afstammelingen en enige 

rechtsopvolgers te zijn van de vier kinderen van Alice Eugénie Guépin- van der Niepoort  geboren te 

Parijs op 23 december 1877 en overleden te Haarlem op 26 november 1945, zoals aangegeven op het als 

bijlage aan deze overeenkomst gehechte overzicht van hun bloedverwantschap, welke ondergetekenden 

ten deze deugdelijk zijn vertegenwoordigd door de ondergetekenden onder 9, 10 en 11, die verklaren 

daartoe uitdrukkelijk te zijn gevolmachtigd, hierna tezamen te noemen  de familie Guépin, 

  

 

 

                                             OVERWEGENDE: 

 

 

 

Tot de collectie van het gemeentelijk Frans Hals museum te Haarlem behoort het schilderij ( olieverf op 

doek ) “Phaeton vraagt zijn vader Helios de zonnewagen te leen”, geschilderd in 1805 door Benjamin 

West, verder ook aan te duiden als het schilderij. Dit schilderij werd in 1941 door mevrouw 

A.E.Guépin-van der Niepoort, de toenmalige eigenaresse, in het Frans Hals museum ondergebracht. 

Sedertdien behoort het schilderij tot de collectie van dit museum. Het staat tussen alle betrokken partijen 

vast dat dit schilderij niet door de gemeente Haarlem in de oorlogsjaren als roofkunst of op een minder 

oorbare wijze is verworven. 

 

De gemeente is van oordeel dat dit schilderij voor afstoting in aanmerking komt en is voornemens 

daartoe over te gaan omdat het werk valt buiten het collectieprofiel van het Frans Hals museum, dat zich 

specifiek richt op 16
e
- en 17

e
 -eeuwse kunstenaars die in Haarlem gewoond of gewerkt hebben. Het 

schilderij vindt geen aansluiting op de collectie. 

Naar aanleiding van dit voornemen is een geschil ontstaan tussen de gemeente Haarlem en de familie 

Guépin over de vraag bij wie de eigendom van dit schilderij ligt. De gemeente staat daarbij op het 

standpunt door schenking in 1941 eigenaresse te zijn geworden en de familie Guépin stelt als 

erfgenamen de eigendom te hebben verworven van het schilderij, dat indertijd in bruikleen door de 

erflaatster, grootmoeder van ondergetekenden, aan het museum is afgestaan. Ook de familie Guépin is 

van mening dat het omstreden schilderij voor verkoop in aanmerking dient te komen. 

 

Teneinde uit de door dit verschil van opvatting ontstane impasse te geraken hebben alle partijen 

gezamenlijk een onderzoek ingesteld. Als conclusie hiervan heeft te gelden, dat enerzijds alle nog 

aanwezige stukken geen eenduidig uitsluitsel geven over de vraag naar de rechtsgrond van het 

onderbrengen van het schilderij in 1941 door mevrouw Guépin- van der Niepoort in het Frans Hals 

museum, en anderzijds door het verloop van ruim vijfenzestig jaren na deze gebeurtenis er geen 



 4 

relevante getuigenissen of andere aanwijzingen nog zijn te verkrijgen die voldoende uitsluitsel hierover 

kunnen geven. 

 

Partijen zijn daarop bij elkaar te rade gegaan en hebben besloten hun geschil door de navolgende 

overeenkomst van dading tot een oplossing te brengen. Partijen hebben besloten gezamenlijk het 

omstreden schilderij te verkopen. 

 

 

 

 

         VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

 

 

 

Artikel één 

 

Het schilderij zal door de gemeente en de familie Guépin gezamenlijk worden verkocht aan een aan 

partijen bekende kunsthandelaar overeenkomstig diens bod uitgebracht aan de directeur van het Frans 

Hals Museum, voor een bedrag van één miljoen euro  en  de gemeente zal ter effectuering van de 

verkoop het nodige verrichten. De koopsom zal door de koper worden voldaan aan de gemeente. 

 

 

 

Artikel twee 

 

Genoemde koopsom van het schilderij zal door partijen gedeeld worden. Aldus is de gemeente 

gehouden na ontvangst van de koopsom daarvan een bedrag van vijfhonderdduizend euro over maken 

aan de familie Guépin op de daartoe door de familie Guépin op te geven bankrekening.  

 

 

 

 

 

Artikel drie 

 

Partijen verklaren  na effectuering van hetgeen hiervoor is overeengekomen niets meer van elkaar te 

vorderen te zullen hebben. 

 

 

 

 

        ALDUS IN TWAALFVOUD OVEREENGEKOMEN en getekend  

 

 

 

 

1. B.B. Schneiders, 

 

 

 

     burgemeester, 
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           Haarlem,            september 2006 

 

 

en 

 

 

 

2. Berendine Crommelin - Guépin, wonende Paasberglaan 20, 6824 PX Arnhem; 

3. Frederik Cornelis van Dorsser, wonende Houtduiflaan 2, 2261 CC Leidschendam; 

4. Wilfrid Pieter van Dorsser, wonende 4 Andrews Court, The Heritage Golf Estate, Victoria (Vic.) 

3116 Chirnside Park, Australie; 

5. Cornelia Olga van Dorsser, gehuwd met A. Citroen, wonende Chalet Iris, CH 1850 Villars sur 

Ollon, Zwitserland; 

6. Frederikus Phillippus Groeneveld, wonende Prins Hendriklaan 19, 3743 KA Baarn; 

7. Alice Eugenie Lucchiari-Groeneveld, wonende de Passage 79, 3641 AK Mijdrecht; 

8. Else Marianne Groeneveld, wonende Corn. van der Lindestraat 35- 1 hoog, 1071 TG Amsterdam; 

  

 

Allen te dezer zake vertegenwoordigd door de ondergetekenden sub 9, 10 en 11 

 

 

 

 

 

9. Christine Charlotte Guépin wonende Riograndelaan 28, 2051 LM Overveen, zowel voor zich als 

voor de ondergetekenden 2 t/m 8, 

 

 

 

 

Overveen,          september 2006 

 

10. Cornelis Herman Guépin, wonende Avenue de Visé 60, 1170 Watermaal- 

          Bosvoorde, België, zowel voor zich als voor de ondergetekenden 2 t/m 8, 

 

 

 

 

 Watermaal-Bosvoorde,          september 2006  

 

11. Adam Evert Groeneveld, wonende Nieuwe Molstraat 35, 2512 BH  Den Haag, zowel voor zich 

als voor de ondergetekenden 2 t/m 8, 

 

 

 

 

 

Den Haag,         september 2006  

 

 

 

                                             -.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Onderwerp: Bestemming opbrengst Verkoop schilderij van Benjamin West uit de 

collectie van het Frans Hals Museum 

 

Inhoud van het voorstel 

Het College heeft besloten  het schilderij ‘Phaeton vraagt zijn vader Helios de zonnewagen te leen’ 

van de Amerikaanse kunstenaar Benjamin West te verkopen uit de collectie van het Frans Hals 

Museum. Het schilderij behoort niet tot het collectieprofiel van het Frans Hals Museum. 

Er is overeenstemming bereikt met de nazaten van mevrouw Guépin-Van der Niepoort over deze 

verkoop. 

Het College stelt voor de verkoopopbrengst (één miljoen euro), na aftrek van de op de verkoop 

betrekking hebbende kosten van de gemeente en het met de nazaten van mevrouw Guépin-Van der 

Niepoort overeengekomen deel, te bestemmen voor een door de Raad in te stellen 

‘bestemmingsreserve restauratie- en aankoopfonds t.b.v. de collectie van het Frans Hals Museum’. 

De gemeente handelt daarmee conform de Leidraad voor het afstoten van museale objecten. 

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 

Het schilderij ‘Phaeton vraagt zijn vader Helios de zonnewagen te leen’ valt buiten het 

collectieprofiel van het Frans Hals Museum, dat zich specifiek richt op 16
e
- en 17

e
-eeuwse 

kunstenaars die in Haarlem gewoond en/of gewerkt hebben. Binnen het beleid van het Frans Hals 

Museum speelt dit schilderij geen actieve rol en bovendien heeft het geen enkele aansluiting bij de 

collectie. Om deze redenen is het voor afstoting voorgedragen. 

Het College heeft tot verkoop van dit schilderij besloten onder het voorbehoud dat het overleg met 

de commissie geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken. (=lichte 

voorhangprocedure). De behandeling in de commissie Ontwikkeling heeft het college geen 

aanleiding gegeven het voorgenomen besluit tot verkoop te heroverwegen. Daarmee is het besluit 

definitief geworden. 

 

Toelichting 

In twee eerdere B&W-nota’s (respectievelijk MO/Cultuur/2005/592 d.d. 4 oktober 2005 en 

MO/Cultuur/2006/66 d.d. 31 januari 2006) is de voorgenomen verkoop van twee schilderijen uit de 

collectie van het Frans Hals Museum uitvoerig aan de orde gekomen. 

De Raad is in najaar 2005 verzocht in te stemmen met de voorgenomen verkoop van twee 

schilderijen uit de collectie van het Frans Hals Museum, waarbij de zware voorhangprocedure 

gevolgd is (artikel 169, lid 4 van de Gemeentewet). Bespreking met de Commissie Cultuur heeft 

geleid tot een advies in de vergadering van 10 februari 2006. In de Raad werd op 15 februari 2006 

een interpellatiedebat gehouden, maar een besluit over de verkoop werd door het College 

aangehouden na nieuwe reacties van het Rijk en het Rijksmuseum. Het College informeerde eind 

februari 2006 de Raad zich te zullen beraden op dit dossier. 

 

Er is in de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd met de nazaten van mevrouw Guépin-Van 

der Niepoort, die het schilderij ‘Phaeton vraagt zijn vader Helios de zonnewagen te leen’ van de 

Amerikaanse kunstenaar Benjamin West bij brief van 22 december 1940 ter plaatsing in het Frans 

Hals Museum aanbood. De vraag of het schilderij is geschonken dan wel in bruikleen of bewaring is 

gegeven, laat zich afdoen met de constatering dat partijen daar na een tijdsverloop van meer dan 65 

jaar niet uit zijn gekomen en daarom de zaak hebben geschikt. Vast is komen te staan dat er geen 

sprake is van onvrijwillig bezitsverlies. Partijen zijn het er over eens dat er geen sprake is van 

Raadsstuk 

B&W datum 

Sector/afdeling 

Registratienummer 

 

(in te vullen door griffie) 

(in te vullen door griffie) 

MO/Cultuur 

2006/448 

 



 7 

oorlogsbuit of roofkunst. Met de nazaten van mevrouw Guépin-Van der Niepoort is nu 

overeenstemming bereikt over de verkoop van het schilderij en de verdeling van de opbrengst. 

 

Financiële paragraaf 
Het College stelt voor de verkoopopbrengst (één miljoen euro), na aftrek van de op de verkoop 

betrekking hebbende kosten van de gemeente en het met de nazaten van mevrouw Guépin-Van der 

Niepoort overeengekomen deel, te bestemmen voor een door de Raad in te stellen 

‘bestemmingsreserve restauratie- en aankoopfonds t.b.v. de collectie van het Frans Hals Museum’. 

De gemeente handelt daarmee conform de Leidraad voor het afstoten van museale objecten. 

 

 

Wij stellen de raad voor: 

 

1. Akkoord te gaan met het voorstel de verkoopopbrengst (één miljoen euro), na 

aftrek van de op de verkoop betrekking hebbende kosten van de gemeente en 

het met de nazaten van mevrouw Guépin-Van der Niepoort overeengekomen 

deel, te bestemmen voor een door de Raad in te stellen ‘bestemmingsreserve 

restauratie- en aankoopfonds t.b.v. de collectie van het Frans Hals Museum’ 

2. De ‘bestemmingsreserve restauratie- en aankoopfonds t.b.v. de collectie van het 

Frans Hals Museum’ in te stellen 

 

De secretaris    De burgemeester 
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Raadsbesluit 

 

 

 

De raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 

Gezien het positieve standpunt van de commissie inzake het door het college genomen besluit tot 

verkoop van het schilderij ‘Phaeton vraagt zijn vader Helios de zonnewagen te leen’  

 

 

Besluit: 

 

 

 

1. Akkoord te gaan met het voorstel de verkoopopbrengst (één miljoen euro), na 

aftrek van de op de verkoop betrekking hebbende kosten van de gemeente en 

het met de nazaten van mevrouw Guépin-Van der Niepoort overeengekomen 

deel, te bestemmen voor een door de Raad in te stellen ‘bestemmingsreserve 

restauratie- en aankoopfonds t.b.v. de collectie van het Frans Hals Museum’ 

 

2. De ‘bestemmingsreserve restauratie- en aankoopfonds t.b.v. de collectie van het 

Frans Hals Museum’ in te stellen 

 

 

Gedaan in de vergadering van ………….. (in te vullen door de griffie) 

 

 

De griffier     De voorzitter 

 

 


	Bestuurlijke context
	Vaststellingsovereenkomst
	Inhoud van het voorstel Het College heeft besloten  het schilderij ‘Phaeton vraagt zijn vader Helios de zonnewagen te leen’ van de Amerikaanse kunstenaar Benjamin West te verkopen uit de collectie van het Frans Hals Museum. Het schilderij behoort niet...
	Aanleiding + fase van besluitvorming

