
Samen kunst steunen

Frank Heerkens Thijssen was de  
eerste voorzitter van de Cirkel, die  
in 2003 begon met vijf mensen.  
‘Ik kwam in dat jaar Tineke de Witt 
Wijnen tegen, die geïnspireerd was 
geraakt door de Apollo Circle van  
het Metropolitan Museum in New 
York. Zo’n jongerencirkel die kunst 
steunt wilde zij ook graag opzetten  
in Nederland. Met de kerngroep van 
vijf zijn we potentiële leden gaan  
benaderen. Bij onze oprichtingsbijeen-
komst in Museum Boijmans Van 
Beuningen in 2004 ontstond de eerste 
groep van 60 man, en inmiddels zijn 
we met ruim het dubbele aantal.’ 
Deze leden van het eerste uur ver-
bonden zich voor een periode van vijf 
jaar aan de Cirkel en zegden daarmee 
toe elk jaar 1000 euro te storten in 
het Titus Fonds, een Fonds op Naam 
bij de Vereniging Rembrandt.

In 2014 viert de Titus Cirkel zijn
tweede lustrum. Wat begon als een 
spannend nieuw project om jongere 
leden te betrekken bij de doelstelling 
van de Vereniging Rembrandt, is inmid-
dels uitgegroeid tot een belangrijk en 
gekend fonds voor met name moderne 
kunst. Een substantiële meeropbrengst 
is dat nu voor iedereen duidelijk is dat 
de Vereniging Rembrandt met haar 
Titus Fonds moderne en eigentijdse kunst 
steunt. De afgelopen tien jaar hebben de 
leden van de Cirkel met 1 miljoen euro 
bijgedragen aan aankopen van musea. 
Het enthousiasme en de betrokkenheid 
van de leden én het magische getal van 
1 miljoen geeft alle aanleiding de Titus 
Cirkel in de schijnwerpers te zetten. 

De huidige en de voormalige 
voorzitter van de Titus Cirkel:  
Marlies Vehmeijer en  
Frank Heerkens Thijssen Tien jaar Titus
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Marlies Vehmeijer zat ook bij die 
eerste groep en heeft inmiddels het 
voorzitterschap van Frank Heerkens 
Thijssen overgenomen. ‘Het was 
toen niet erg in de mode om parti-
culieren bij te laten dragen aan 
openbaar kunstbezit. Nu vinden we 
“vrienden” van een museum heel 
normaal, maar tien jaar geleden 
waren we nog een vreemde eend in 
de bijt. Zeker ook omdat we de jon-
gere leden waren van rond de veer-
tig.’ Inmiddels is het een bekende 
club waar veel belangstelling voor 
bestaat. Om te voorkomen dat het 
een netwerkgezelschap wordt waar 
zakendoen belangrijker is dan kunst, 
kunnen alleen mensen die door twee 
leden aangedragen worden zich 
aansluiten. 

BESLUITVORMING

Frank Heerkens Thijssen legt uit hoe 
het steunen van een kunstwerk door 
de Cirkel in zijn werk gaat: ‘Als een 
museum financiële hulp nodig heeft 
bij een aankoop, doet het een aan-

vraag bij de Vereniging Rembrandt. 
Het Bestuur van de Vereniging be-
kijkt of die aanvraag gehonoreerd 
kan worden. Als dat het geval is 
wordt de aankoopcommissie van de 
Titus Cirkel in kennis gesteld, en die 
kan dan namens de leden besluiten 
dat de Cirkel een deel van de toege-
zegde steun voor zijn rekening zal 
nemen. Op dit moment ligt de focus 
daarbij op moderne en hedendaagse 
kunst.’ De huidige voorzitter Marlies 
Vehmeijer: ‘Er zitten nu zeven  
personen in de aankoopcommissie 
die deze beslissingen neemt. Het 
blijkt een populaire klus, daarom 
hebben we de wisseltermijn verkort 
naar twee jaar.’ 

Omdat de rest van de leden dus 
niet meebeslist welke kunstwerken 
worden gesteund, zou je ontevre-
denheid kunnen verwachten, maar 
dat blijkt mee te vallen. Frank 
Heerkens Thijssen: ‘Mensen willen 
graag geïnformeerd worden, maar 
de beslissing an sich wordt eigenlijk 
nooit ter discussie gesteld, mits er 

een goed verhaal achter zit. Dat 
laten ze graag over aan de aankoop-
commissie.’ De kunstwerken die de 
leden samen gesteund hebben,  
krijgen en houden altijd een speciale 
plaats in het hart van de Cirkelleden. 
‘Ik ga als ik in het Stedelijk ben, altijd 
even kijken naar het lichtkunstwerk 
van Dan Flavin en de fotowerken 
van Andreas Gursky. Je voelt daar 
toch een verbondenheid mee,’ vindt 
Frank Heerkens Thijssen. ‘Het vervult 
je met trots dat je dit kunt doen en 
samen bezig bent om het openbaar 
kunstbezit in Nederland te verrijken. 
Je denkt toch: het was er misschien 
niet geweest, als wij het niet hadden 
gesteund.’

‘KUNST MAAKT HET LEVEN 

SPRANKELEND’

Annemie Boehmer is sinds 2011 lid 
van de Cirkel en draagt bij vanuit 
een warm hart voor kunst: ‘In mijn 
ogen doe je dat niet alleen met geld, 
maar ook in woord. Met zo’n grote 
groep leden als bij de Vereniging 

Nu vinden we 
“vrienden” van 
een museum heel 
normaal, maar 
tien jaar geleden 
waren we nog een 
vreemde eend in 

de bijt 

Het mooiste kunstwerk dat de  
Titus Cirkel steunde volgens… 

Frank Heerkens Thijssen: 

‘Het krachtige beeld Another Time II 
van Antony Gormley dat op het dak 
van de Kunsthal staat vind ik echt 
een spectaculair werk. Dit beeld 
maakte onderdeel uit van de Event 
Horizon, die zich in 2008 over een 
twintigtal gebouwen aftekende 
tegen de skyline van Rotterdam.’

Het mooiste kunstwerk dat de 
Titus Cirkel steunde volgens… 

Percy Thio: 
‘Het neonlichtkunstwerk van  
Dan Flavin vind ik een geweldig 
en uniek stuk. Het is speciaal 
voor het Stedelijk Museum 
Amsterdam gemaakt en daarom 
is het fantastisch dat het daar  
nu voortaan blijft.’ 



Je denkt 
toch: het was 
er misschien 
niet geweest, 
als wij het 

niet hadden 
gesteund

Rembrandt kun je laten zien dat er 
wel degelijk draagvlak is voor kunst 
in de samenleving. Dat is niet voor 
iedereen even vanzelfsprekend, zoals 
aan uitspraken van ons vorige kabi-
net te merken was. Daarom is het 
belangrijk om een tegengeluid te 
laten horen.’ 

Volgens Annemie Boehmer heeft 
kunst vele functies naast esthetiek: 
‘Sinds wij op deze aarde rondlopen 
heeft de mens de behoefte zich  
te uiten via kunst. Middeleeuwse  
kerkfresco’s uit de 11de eeuw in de 
Pyreneeën laten de religieuze functie 
zien. En in de Cappella Sansevero in 
Napels staan prachtige beelden die 
niet onderdoen voor die van Bernini. 
Die beelden hebben leden van een 
familie laten maken bij hun graven 
om zichzelf te profileren, een andere 
functie van kunst. Maar een kunst-
werk kan ook spiegelend werken, 
zoals ik zelf merk bij de beelden van 
Henry Moore in de tuin van het 
Rijksmuseum. Iedere keer als ik er 
langsrijd, word ik er weer door ge-

raakt. Soms zie ik een moeder, soms 
een wezen vol pijn en soms een  
sensuele vrouw. Altijd word ik  
uitgedaagd om er wat van te vinden. 
En je zo uit je comfort zone halen is 
natuurlijk ook een functie van kunst. 
Dit kunstwerk staat in de openbare 
ruimte, dus je kunt er altijd van  
genieten en je laten voeden. Dat 
maakt het leven sprankelend!’

Marlies Vehmeijer heeft de erva-
ring dat je van kunstwerken kunt 
leren, zoals ze dat deed bij een  
video-installatie van Fiona Tan. 
‘Deze kunstenares heeft de plaatsen 
die Marco Polo bezocht vastgelegd 
op film. In deze film leest een voice-
over de 13de-eeuwse observaties 
van Marco Polo voor, terwijl je op 
beeld ziet hoe het er daar nu uit ziet. 
Dat is een prachtige film geworden 
die laat zien hoe hard het bestaan 
kan zijn; hoeveel armoede er is, en 
hoe kwetsbaar kinderen zijn. Door 
deze film besef je weer even wat  
een privilege het is om in Nederland 
te wonen.’

Tituslid Percy Thio is blij met het 
tijdsbeeld dat kunstenaars ons  
geven. ‘Dat zie je bijvoorbeeld bij  
het lichtkunstwerk van Dan Flavin  
uit 1986 dat in het Stedelijk Museum 
Amsterdam hangt. Het is geïnspireerd 
op de kunst van Piet Mondriaan, 
maar dan met een nieuw materiaal: 
neon. Mondriaan was in zijn tijd al 
vernieuwend door kunst terug te 
brengen naar basiskleuren en vlakken, 
en Flavin borduurt hier ruimtelijk op 
voort. Dat spreekt me niet alleen 
persoonlijk erg aan, maar ik vind het 
ook belangrijk voor de maatschappij: 
zo’n stuk dat exemplarisch is voor 
een bepaalde tijdsgeest komt in het 
museum te hangen en geeft ons  
een compleet beeld van waar we 
vandaan komen.’ 

Een ander belang van kunst dat 
wordt genoemd, is het economische. 
Tituslid Donald Ogilvie: ‘Onze rijke 
geschiedenis uit de Gouden Eeuw  
is te zien in prachtige musea die  
ook een grote trekpleister zijn voor  
toeristen en zakelijk verkeer.’ 
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VERHALEN ACHTER DE KUNST

Het steunen van kunst via de Titus 
Cirkel gaat volgens Marlies Vehmeijer 
verder dan de persoonlijke voorkeuren 
en dat maakt het juist interessant. 
‘Toen we de schilderijen van Paul 
Thek steunden bijvoorbeeld, waren  
er in eerste instantie wel wat opge-
trokken wenkbrauwen. Een conser-
vator die uitlegt dat een werk in een 
bepaalde tijdsgeest past en perfect 
aansluit bij de collectie van het 
Gemeentemuseum van Den Haag 
met meer kunstwerken uit die periode, 
kan dan helpen. Maar ook om de 
werken in het echt te zien, dan  
begrijp je de poëzie ervan.’ Frank 
Heerkens Thijssen leerde sinds zijn 
komst bij de Titus Cirkel meer over 
collecties en ontwikkelde zijn smaak 
op kunstgebied. ‘Ik heb fotografie  
als kunstvorm leren waarderen en 
nieuwe kunst leren kennen. Zoals 
Ultimate Painting no. 39 uit 1960  
van de Amerikaanse kunstenaar  
Ad Reinhardt, dat we voor het Kröller-
Müller Museum hebben gesteund.  

In eerste instantie zag ik alleen een 
groot zwart vlak. Dat had ik nooit 
kunnen waarderen zonder het hele 
verhaal erachter te kennen. Want als 
je heel goed naar dat werk kijkt, als  
je je daarin haast laat verdrinken, dan 
zit er een kruisachtige structuur in. 
Een tijdje na die aanvraag zag ik op de 
kunstbeurs in Basel negen schilderijen 
van Reinhardt hangen. Daar was ik 
anders zo langs gelopen.’ 

Voor Donald Ogilvie kon de keuze 
voor het gesteunde werk van de Cirkel 
wel eens verrassend zijn: ‘Ik had zelf 
een andere foto van Jeff Wall dan 
Cold Storage gekozen, ik ervaar ander 
werk als veel karakteristieker voor 
onze tijd. Maar ik begrijp de keuze, 
omdat deze foto uitstekend in de  
collectie van het Kröller-Müller 
Museum past.’ Volgens Donald Ogilvie 
is het van belang dat kunst toegan-
kelijk is voor bezoekers van musea nu, 
en later voor onze kinderen, omdat 
kunst verankering geeft van onze  
cultuur: ‘Via kunst leer je de eigen 
cultuur kennen en waarderen.’

MET ELKAAR KIJKEN NAAR KUNST

Het samen kijken naar en praten over 
kunst wordt als waardevol ervaren. 
Marlies Vehmeijer: ‘We zijn in het  
dagelijks leven zo vaak rationeel bezig. 
Sommige kunstwerken roepen emoties 
op die je niet direct een plaats kunt geven. 
Kunst leert ons te praten over gevoel: 
wat voelen wij als we dit werk bekijken, 
wat doet dat werk met ons? Dat kan 
soms heel heftig zijn en levert altijd  
gesprekken op. Als een kunstwerk bij een 
bijeenkomst van de Titus Cirkel bijvoor-
beeld over de dood gaat, dan is dat 
meestal het gespreksonderwerp aan 
tafel.’ Frank Heerkens Thijssen geeft  
als voorbeeld H.M. door Luc Tuymans, 
het portret van koningin Beatrix in het 
Stedelijk Museum Amsterdam: ‘Ik vind 
dat niet direct een aantrekkelijk werk, 
maar ik zie wel dat het een goed schilderij 
is. Dan vind ik het interessant om aan 
anderen te vragen hoe zij dat zien. Ik  
ervaar de gelaagdheid in het schilderij  
– we zien een gekwelde vrouw, die niet 
alleen koningin is, maar ook moeder –  
en door er met elkaar over te spreken 

Het mooiste kunstwerk dat de  
Titus Cirkel steunde volgens…

Annemie Boehmer: 
‘De twee foto’s van Andreas Gursky, 
Mayday en Frankfurt, zijn niet alleen 
esthetisch, maar hebben ook een 
boodschap over de hedendaagse cultuur. 
We kijken naar vele verdiepingen mensen 
achter een glazen pui in het donker. Ze 
staan daar te praten met elkaar en zien de 
kijker niet, die doet niet mee in de foto.  
Ik zie daarin voyeurisme en massaliteit.’
 

Het mooiste kunstwerk dat de  
Titus Cirkel steunde volgens…

Marlies Vehmeijer: 

‘Ik vind de werken van Gilbert & 
George die in het Kröller-Müller 
Museum hangen heel mooi. Niet alleen 
omdat het internationaal vermaarde 
kunstenaars zijn, maar ook omdat ze 
nergens beter hangen dan daar, met 
uitzicht op een groene tuin.’

Het is 
belangrijk 

om een 
tegengeluid 

te laten 
horen



kun je je mening en gevoel hierover 
beter benoemen.’ 

Wat maakt dat de Titus Cirkel zo’n 
geslaagd initiatief is? Frank Heerkens 
Thijssen heeft wel een idee over de in-
grediënten voor succes: ‘Kies een goede 
doelstelling en houd het overzichtelijk’. 
Marlies Vehmeijer benadrukt het belang 
van de inhoud: ‘Als de bijeenkomsten 
inhoudelijk interessant zijn, dan komt 
het geld vanzelf. Het is niet zo dat je 
op zoek gaat naar mensen met geld.  
Je gaat op zoek naar mensen die inte-
resse voor kunst met je willen delen.’s

Veerle Corstens is freelance journaliste
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Het mooiste kunstwerk dat de 
Titus Cirkel steunde volgens…

Donald Ogilvie: 

‘Nu zijn we natuurlijk vooral bezig met moderne 
kunst, toch ben ik ook heel blij met de door ons 
gesteunde werken van Rombout Uylenburgh.  
De grisaille voor het Rembrandthuis was in 2005 
onze allereerste aankoop met het Titus Fonds, en 
een jaar geleden kwam daar de pendant bij.’


