
ontdekte, Deze ontdekking 
maakte hem bijna. wereldbe- 
roemd. In binnen- en buiten- 
land werd in de pers hierover 
geschreven. 

Hij werkte voorts voor het 
Rijksmuseum 'Het Catharijne 
Convent' te Utrecht. Van be- 
lang was zijn tentoonstelling 
in 't Spant 'Bussum Picturaal', 
die één van de oorzaken werd 
dat het gemeentebestuur 
overging tot belangrijke aan- 
kopen uit zijn particulier be-9 
zit van werken die ten nauw- 
ste verband hielden met de 
historie van Bussum. 

Rusteloos 
Jan Verhoeven 'vond het 

klaarblijkelijk nog niet ge- 
noeg. Drie jaar geleden wen- 
ste hij, gebruik makend van 
zijn ervaring en gedeeltelijke 
erkenning voor een korte pe-. 

R e c t i f i c a t i e  

riode in de kunst, al'snog aan 
de studie te beginnen voor er- Rusland 
kend taxateur voor alle kunst- ,,Jarenlang bezoek ik veilin- 
perioden. Op 18 juli moest hij gen in de kunst", aldus Jan 
op voor het examen bij Kunst- Verhoeven. ,,Ik ken mijn vak 
handel Douwes aan het Rokin door en door en bovendien 
te Amsterdam, waar een com- 
missie aanwezig was van 
kunsthandelaren, makelaars 
0.r.g. vertegenwoordigers van 
de Kamer van Koophandel en 
de secretaris van de Vereni- 
ging van Makelaars en Taxa- 
teurs. ,Hij was al zo handig ge-. 
weest om eerder een scriptie 
in te zenden van werkzaamhe- 
den gedurende tien jaar in het 
restauratievak. Twee uur lang 
moest hij taxeren op 'herken- 
ning' (meester vaststellen), 
penseelvoering, voorstelling, 
tijd en geschiedenis over alle 
perioden en hij moest de wet- 
ten kennen. 

Enige r e a c t i e s  ontvingen we n.a.v. h e t  b i j s c h r i f t  
b i j  de f o t o  op pg 15 i n  he t  vo r ige  Contactblad. 
De heer Westerweel i s  n i e t  de man rech ts  op de ---------- 
voorqrond, doch de heer qeheel r e c h t s  "met snor 
en hóge hóed. zoa ls  rnenii Bussumer hem gekend 
h e e f t "  , zo s c h r i j f t  I n a  de Beer. Har te l i j k  dank. 

had ik heel serieus gestu- 
deerd. Daardoor had ik er niet 
zoveel moeite mee, ook al door 
mijn restauratiewerk". On- 
danks dit alles ondernam Jan 
Verhoeven rusteloos reizen 
naar Rusland. Het was de ook 
in Nederland bekende Dr. Ire- 
ne Linnik, die gespecialiseerd 
is in de kunst van Rembrandt 
en de Vlamingen, die in de 
Hermitage in Leningrad han- 
gen, die hem belangrijke res- 
tauraties en ateliers daar liet 
zien. Hij bezocht musea en 
kloosters (Ikonenkunst) en 
hield steeds voor ogen dat hij 
de eerste aanzet moest geven 
tot bevordering van culturele 
betrekkingen tussen Rusland 
en Nederland. 

,,Ik heb nog zoveel plan- 
nen", aldus Verhoeven. ,,Ik 
wil schilderen zoveel ik kan, 
ik wil nog van alles leren wat 
er op het gebied van de beel- 
dende kunst bestaat. Als je op 
die manier werkt, blijf je in je 
vak eeuwig jong". 

Juwelier- Horloger SU S AN 
Gevestigd sinds 1930 

z e t t e n  i n  uw t rouwr ing  
én of meer b r i l j a n t e n  


