
Zoutvaten Lutma 
collectie Amsterdam Museum

Herkomstonderzoek wees uit dat deze zoutvaten afkomstig zijn uit de verzameling van de Joodse 
Emma Budge uit Hamburg. Na haar dood in 1937 werd haar kunstcollectie in Berlijn geveild. Op 
dat moment waren daar al veel anti-Joodse maatregelen doorgevoerd. Het is niet bekend wie 
de zoutvaten toen heeft gekocht. In de jaren daarna bevonden ze zich in enkele Nederlandse 
verzamelingen en in ieder geval vanaf 1950 in die van ondernemer en verzamelaar Willem J.R. 
Dreesmann. Na zijn dood werden de zoutvaten in 1960 door de gemeente Amsterdam voor het 
Amsterdams Historisch Museum, het huidige Amsterdam Museum, aangekocht. Twee andere 
zoutvaten van Lutma uit dezelfde veiling bevinden zich in het Rijksmuseum.  
 
Vanwege de omstandigheden waaronder de veiling in 1937 en de afwikkeling ervan plaatsvonden 
tijdens het naziregime, kunnen deze als onvrijwillig bezitsverlies worden aangemerkt, zo blijkt uit 
onderzoek door het Amsterdam Museum. Samen met de erfgenamen van Emma Budge hebben de 
gemeente Amsterdam en het Amsterdam Museum (evenals het Rijk en het Rijksmuseum) de objecten 
daarom bij de restitutiecommissie voor een bindend advies voorgelegd. Op basis van aanvullend 
onderzoek heeft de restitutiecommissie geconcludeerd dat het voldoende aannemelijk is dat de 
zoutvaten in 1937 onvrijwillig zijn verloren door omstandigheden die direct verband houden met het 
naziregime en adviseert de zoutvaten te restitueren aan de erfgenamen van Emma Budge. 

De zoutvaten 
Johannes Lutma (1584 -1669) was een van de meest 
getalenteerde edelsmeden in het 17e-eeuwse Amsterdam 
en wordt ook wel de ‘Rembrandt van de kunstnijverheid’ 
genoemd. De zoutvaten zijn vervaardigd in de zogeheten 
kwabstijl, waarbij organische en verzonnen vormen tot een 
spectaculair eindproduct zijn verwerkt. Lutma beheerste 
deze stijl als geen ander.  

In het algemeen worden zoutvaten als symbool gezien van 
status en rijkdom binnen de 17e-eeuwse samenleving. Zout 
was zeer kostbaar en nam op de tafel een ereplaats in. 
Zoutvaten waren opvallende, rijk gedecoreerde tafelstukken 
die de positie van de belangrijkste personen aan tafel 
aanduidden. Het was gebruikelijk dat monumentale 
zoutvaten in paren op tafel werden geplaatst. Ook voor 
Lutma zelf waren de betreffende zoutvaten van belang: 
hij liet zich met één van deze zoutvaten portretteren door 
Jacob Adriaensz. Backer (Rijksmuseum Amsterdam).

Johannes Lutma I (Emden 1584 - Amsterdam 1669)   
Twee zoutvaten, 1643   
Amsterdam Museum, inv.nr. KA 8050, KA 8051 
Zilver, gedeeltelijk verguld  
KA 8050: h. 23,3 cm, l. 12,6 cm, b. 11,6 cm, gewicht 801,4 gr  
KA 8051 h. 23,9 cm, l. 12,8 cm, b. 11,9 cm, gewicht 774 gr



Verwerving 
Op 23 maart 1960 kocht de stad Amsterdam de twee 
Lutma zoutvaten voor 122.000 gulden op de veiling 
van de verzameling van W.J.R. Dreesmann voor het 
toenmalige Amsterdams Historisch Museum. De twee 
andere gelijkende zoutvaten in dit lot werden eveneens 
aangekocht door de stad. Deze werden later overgenomen 
door het rijk voor het Rijksmuseum.  

De zakenman Willem J.R. Dreesmann (1885-1954) 
was een verwoed verzamelaar en bracht een grote 
collectie kunstwerken bijeen die betrekking had op zijn 
geboortestad Amsterdam. De collectie was uiteenlopend 
van aard, maar was op alle gebieden van een hoog niveau.   

Op de veiling van de collectie Dreesmann in 1960 werden 
voor de collectie van het Amsterdams Historisch Museum 
meerdere topstukken aangekocht. In dat jaar was het 
Burgerweeshuis in de Kalverstraat door de stad aangekocht 
voor de huisvesting van het nieuwe Amsterdams Historisch 
Museum. Het vooruitzicht van een ruimere behuizing 
maakte een actief verzamelbeleid mogelijk. Hierbij 
speelden twee overwegingen een belangrijke rol: het 
historische verhaal en de artistieke kwaliteit van het object. 
Met de aankopen uit de collectie Dreesmann werd de 
kerncollectie van het museum met representatieve stukken 
verrijkt waarmee het verhaal van de stad kon worden 
verteld.  Het onbetwiste hoogtepunt was de set van vier 
zoutvaten van Johannes Lutma.  

Onderzoek 
Bij de verwerving van de zoutvaten in 1960 en de jaren 
erna betrof het onderzoek voornamelijk kunsthistorische 
aspecten. Zo zijn de zoutvaten onderzocht en beschreven 
voor de bestandscatalogus Goud en zilver met 
Amsterdamse keuren: de verzameling van het Amsterdams 
Historisch Museum die in 2003 verscheen.  
In het kader van het project Museale verwervingen vanaf 
1933 is de herkomst van de zoutvaten onderzocht. Dit 
project was een landelijk onderzoek onder Nederlandse 
musea tussen 2009 3n 2013, gericht op kunstwerken 
waarvan de herkomstgeschiedenis tussen 1933 en 1954 niet 
helder is.  
  

Reconstructie herkomst  
De twee zoutvaten waren in ieder geval vanaf 1858 tot de 
Dreesmann veiling in 1960 samen met de twee zoutvaten 
van Lutma in het Rijksmuseum (inv.nr. RM 1960-13 a,b): 
• 1858: de vier zoutvaten waren op de tentoonstelling 

Voorwerpen uit vroegeren tijd in Arti et Amicitiae, 
Amsterdam. Een ets naar ons invnr KA 8050 is 
afgebeeld in Van der Kellen 1861: ‘Even als van de 
voorwerpen B en D werd de naam der eigenaars niet 
genoemd’. 

• onbekende datum – 1906: Verzameling O.R. van 
Iddekinge van Drogenhorst, Amsterdam. Veiling IvD, 
Frederik Muller, Amsterdam, 27-11/3-12-1906, nr. 452, 
met afbeelding van KA 8050. 

• onbekende datum – 1937: Verzameling Emma Budge, 
Hamburg. Veiling verzameling Emma Budge, Paul 
Graupe, Berlijn 27/29-9-1937, nr. 254, in catalogus met 
afbeelding van de vier vaten naast elkaar. 

• onbekende datum: Kunsthandel A. Vecht, Amsterdam 
• onbekende datum: Verzameling H.P. Doodeheefver, 

Hilversum 
• onbekende datum: Kunsthandel Katz, Dieren 
• onbekende datum (in ieder geval vanaf 1951)– 1960: 

Verzameling W.J.R. Dreesmann, Amsterdam: catalogus 
1951, p. 809, met afbeelding van vier naast elkaar, in 
andere volgorde dan 1937.  

• Veiling verzameling W.J.R. Dreesmann, Frederik Muller, 
Amsterdam 22/25-3-1960, nr. 95, aangekocht door de 
stad Amsterdam. 

Zie ook de website Museale Verwervingen
 
Tentoonstellingen 
• 1858, Voorwerpen uit vroegeren tijd,  

Arti et Amicitiae Amsterdam 
• 1950, Amsterdams goud en zilver. Tentoonstelling van 

werken der grote Amsterdamse edelsmeden van de 
16e, 17e en 18e eeuw,  
Museum Willet-Holthuysen Amsterdam 

• 1952, Vier eeuwen Nederlands zilver, 
Gemeentemuseum Den Haag 

• 1960, Aankopen uit de veiling Dreesmann,  
Museum Willet-Holthuysen Amsterdam 

• 1973, Amsterdam die grote stad. Beeld en beeldvorming 
van de geschiedenis van Amsterdam in de 17e en 18e 
eeuw, Amsterdams Historisch Museum 

• 1975-2021, permanente tentoonstelling in het 
Amsterdam(s Historisch) Museum.  

• 1984, Meesterwerken in zilver, Amsterdams zilver, 1520-
1820, Museum Willet-Holthuysen Amsterdam 

• 2018, Kwab, Rijksmuseum Amsterdam 
• 2022, Panorama Amsterdam. Een levende geschiedenis 

van de stad, Amsterdam Museum aan de Amstel 
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