
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. 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 
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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 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. 

 

4. 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. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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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 19 oktober 2006. 

 

 

De griffier,      De voorzitter, 
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