CORNELIS KRUSEMAN-J.M.C. ISING STICHTING, DEN HAAG
BESTUURSVERSLAG OVER 2019
Algemeen
Het bestuur van de stichting brengt hierbij het jaarverslag over het jaar 2019 uit.
Het doel van de op 25 juli 1996 opgerichte stichting is volgens haar statuten:
‘Artikel 2.
1. De stichting heeft ten doel binnen Nederland grotere bekendheid te geven aan het werk van
de bekende negentiende eeuwse kunstschilder Cornelis Kruseman (1797-1857) en zijn
schilderende familieleden.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
- het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, onder meer door het toekennen van
aanmoedigingsprijzen voor scripties en referaten;
- het verwerven van werken van in de eerste plaats Cornelis Kruseman en eventueel van zijn
schilderende familieleden;
- het toekennen van middelen voor het restaureren van schilderijen van in de eerste plaats
Cornelis Kruseman en eventueel van zijn schilderende familieleden;
- het op termijn vinden van een geschikte locatie voor de permanente expositie van de
verworven werken van in de eerste plaats Cornelis Kruseman en eventueel van zijn
schilderende familieleden;
- het verwerven van subsidies en donaties ter realisering van bovengenoemde aktiviteiten.’
Op de verwezenlijking van deze doelstellingen wordt nader ingegaan in het beleidsplan van
de stichting, zoals aanvankelijk opgesteld op 9 en 10 juni 2007 en vervolgens steeds
aangepast aan de omstandigheden. Een kopie van dit beleidsplan wordt op verzoek aan
belangstellenden kosteloos verstrekt.
Het bestuur bestond gedurende het jaar 2019 uit:
-

de heer prof.dr. F. Sonneveldt, voorzitter;
mevrouw M.J. Parisius, secretaris;
de heer B.J.M. Lautenslager, penningmeester.

1. Financiën
De financiële situatie mag blijken uit de bijgevoegde balans met staat van baten en lasten over
het jaar 2019. Uit een en ander mag blijken dat het vermogen van de stichting gedurende het
jaar 2019 is afgenomen met een bedrag van € 28.477. In 2019 bedroeg het saldo € 28.477.
2. Bezoek aan collectie
Gedurende het jaar 2019 werd de collectie weer veelvuldig door belangstellenden bezocht.
Daarbij dienen twee activiteiten met name te worden genoemd. Op zaterdag 13 april 2019,
tijdens een dag die gewijd is aan het Museumkwartier Den Haag, bezoeken 816 mensen de
collectie. Tijdens Masterly The Hague, een evenement dat plaatsvond van donderdag 19 tot en
met zondag 22 september 2019 werd de collectie van de stichting door circa 6000 mensen
bezocht.

3. Nieuw verworven werken
Op 28 oktober 2019 wordt van de Stichting Kohesie Kunstprojecten Cornelis Krusemans
Christus Salvador Mundi aangekocht voor een bedrag van EUR 6.250. Het schilderij wordt op
1 november 2019 afgeleverd bij de stichting.
Op 16 november 2019 wordt bij Auktionshaus Zofingen in Zwitserland Cornelis Krusemans
Maria met kind verworven voor een bedrag van CHF 7.800 inclusief commissie. Dit schilderij
maakte hij in 1855 te Lisse. Het mag beschouwd worden als een grote aanwinst voor de
stichting. Het is zijn enige schilderij met Maria met kind als onderwerp, en ook nog eens zijn
laatste schilderij dat hij voor zijn overlijden in 1857 heeft gemaakt. De twee jaren tot aan zijn
dood zou hij alleen nog maar pastels en potloodschilderijen maken, omdat die hem minder
kracht kostten.
Ten slotte worden op 21 december 2019 twee kleine schetsen van Cornelis Kruseman gekocht
van een particulier in Hoog Soeren (EUR 250).
4. Bijdrage aan restauratie schilderij Edams Museum en bezoek aan Edams Museum
In januari 2019 besluit het bestuur van de stichting een bijdrage te doen voor de restauratie
van een schilderij van Elisabeth Frederica Kruseman van Elten, de dochter van Hendrik Dirk
Kruseman van Elten, een achterneef van Cornelis en Jan Adam Kruseman. Het schilderij is
een portret van Frederik Hendrik Pont (1840-1886), provinciaal statenlid, wethouder, raadslid
en houthandelaar te Edam. Op zondag 29 september 2019 bezoekt een tweetal bestuursleden
van de stichting op uitnodiging het Edams Museum om het gerestaureerde schilderij te
bewonderen.
5. Aanbod voor bruikleen
In het kader van de op handen zijnde restauratie van het Binnenhof wordt de stichting in
januari 2019 in bruikleen aangeboden het schilderij ‘Philips II beschuldigt prins Willem van
Oranje te Vlissingen bij zijn vertrek uit de Nederlanden in 1559’ uit 1832. Dit schilderij is
eigendom van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en is in langdurige bruikleen
verschaft aan de Tweede Kamer der Staten Generaal. Dit magistrale doek is uiteraard een
buitenkans voor de stichting. Helaas past het gezien zijn buitenmaten van 308 x 240 cm. niet
in het pand aan de Lange Vijverberg.
6. Voldoening aanvullende subsidie RKD
Het stichtingsbestuur heeft in 2018 besloten een aanvullende subsidie te verlenen aan het
RKD ter ondersteuning van het intensieve promotie-onderzoek van Eva Geudeker naar en de
publicatie van de digitale oeuvrecatalogus van het werk van Cornelis Kruseman. Deze
afrondende fase van deze werkzaamheden beslaat de periode van 1 juli 2018 tot en met 1
februari 2020. Over deze periode is, bij wijze van matching met het RKD, een ondersteuning
gevraagd van € 19.000. In november 2019 is een bedrag van € 16.000 aan het RKD
overgemaakt bij wijze van voorschot. De omvang van dit voorschot is berekend op basis van
de hierboven genoemde looptijd en de periode die hiervan tot en met oktober 2019 is
verstreken. Bij afronding van de werkzaamheden zal de stichting het restant van € 3.000
voldoen.
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