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De tentoonstelling Slavernij ging vanwege corona pas op 5 juni open voor het publiek, maar was vanaf 19 mei al online en voor 
schoolgroepen te bezichtigen. Slavernij werd mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, Blockbusterfonds, Fonds 21, 
DutchCulture, Stichting Democratie & Media, Stichting Thurkowfonds, Boomerang Agency en via het Rijksmuseum Fonds:  
Scato Gockinga Fonds, Fonds de Zuidroute, Zusjes Nieuwbeerta Fonds, Fonds Dirk Jan van Orden, Henry M. Holterman Fonds  
en Bestuursfonds Hollandse Meesters (zie ook pp. 103–104)

65

https://www.rijksmuseum.nl/nl/stories/tentoonstellingen/slavernij
https://www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-doen/tentoonstellingen/afgelopen/slavernij/story/trailer-slavernij


De najaarstentoonstelling Vergeet me niet opende volgens planning op 1 oktober, maar moest vanwege de coronalockdown  
op 19 december vervroegd worden gesloten. Vergeet me niet werd mede mogelijk gemaakt door Ammodo, de Rijksmuseum 
International Circle en het Maria Adriana Aalders Fonds/Rijksmuseum Fonds. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kende 
namens het ministerie van OCW een indemniteitsgarantie toe (zie ook pp. 36, 107–108, 109–110)

87

https://www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-doen/tentoonstellingen/afgelopen/vergeet-me-niet/story/podcast-vergeet-me-niet


Een belangrijke gebeurtenis in 2021 was de afronding van de verhuizing van alle niet-opgestelde objecten naar  
het CollectieCentrum Nederland in Amersfoort, het nieuwe gezamenlijke depot van het Nederlands Openluchtmuseum,  
Paleis Het Loo, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Rijksmuseum. Medio 2020 werd een begin gemaakt  
met de inhuizing van de vier collecties

109

https://www.youtube.com/watch?v=-zQIIwtwN1U
https://www.rijksmuseum.nl/nl/stories/storage-stars
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VriendenLoterij, hoofdsponsor
• Rijksmuseumbus ‘Alle kinderen naar 

De Nachtwacht’ (uit geoormerkte bijdrage)
• Project ‘Muziek in het Rijks’ (extra project-

bijdrage)
• Aankoop tekeningenserie Nour-Eddine 

Jarram, Moroccan Youngsters, 2015–2020
• Bijdrage aankoop Meissenporselein uit  

de gerestitueerde collectie Oppenheimer, 
ca. 1700–1740

RIJKSMUSEUM CLUB 

ir. Abe Bonnema Stichting
AC Niellsen
ADHD Praktijk Pietje Bell
AFAS Software
A.T. Kearney
Axa XL
AXA-IM
Axians
Bloomberg News
Credit Europe Bank N.V.
De Hoge Dennen Capital
De Nederlandsche Bank
Dehora
DLA Piper Nederland N.V
Edge Technologies
Gassan/Coster Diamonds
Hogan Lovells International LLP
Huawei
Intertrust
Janssen de Jong Groep
JLL
Kuijpers
Legal People
Loavies Fashion Group
MAS Dienstverleners B.V.
Oyens & Van Eeghen
PwC Accountants
Q42
Quore Capital
Spirit Hosting & Promotions
Stibbe
Stichting Wow-Amsterdam
Teslin Capital Management BV
Tony’s Chocolonely
ToornendPartners
ULC Technisch Beheer
United Foundation
ValueBlue
VLC & Partners

INSTITUTIONELE FONDSEN

American Express Foundation 
• Bijdrage Operatie Nachtwacht

Ammodo 
• Bijdrage tentoonstelling Vergeet me niet

Andrew W. Mellon Foundation 
• Aanstelling Fellows Suzie Hermán (2020–2021), 

Namrata Kanchan (2021–2022), Suzanne 
Kooloos (2021–2022) en Maddalena Alvi 
(2021–2022)

• Bijdrage NICAS

Art Mentor Foundation Lucerne
• Bijdrage tentoonstelling Ellsworth Kelly  

in de Rijksmuseumtuinen

Bartiméus Fonds
• Bijdrage pilot Meye Indoor Way-app

Blockbusterfonds
• Bijdrage tentoonstelling Slavernij

DutchCulture
• Bijdrage online-component tentoonstelling 

Slavernij

Ellsworth Kelly Foundation
• Bijdrage tentoonstelling Ellsworth Kelly  

in de Rijksmuseumtuinen

F.G. Waller-Fonds
• Aankopen Rijksprentenkabinet

Fonds 21
• Hoofdbegunstiger Teekenschool
• Bijdrage kunsteducatie voor mbo’ers
• Bijdrage kunstenaarsproject ‘Look at me now’ 

(tentoonstelling Slavernij)
• Aanstelling junior educatoren (2022–2025)

Fonds Sluyterman van Loo
• Bijdrage ‘Nachtwacht on Tour’, zomereditie
• Bijdrage Brievenproject voor ouderen

Getty Foundation
• Bijdrage voltooiing (online-)bestands-

catalogus 17de-eeuwse Nederlandse 
tekeningen uit de collectie van het 
Rijksmuseum

Gieskes-Strijbis Fonds
• Aanstelling glasonderzoeker Guus Verhaar

BEGUNsTIGErs

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap
 
Royal Philips, founder 
VriendenLoterij, hoofdsponsor 
ING, hoofdsponsor 
KPN, hoofdsponsor 

Adobe, sponsor
• Bijdrage aan en promotie van Rijksstudio 

Award
 
Adyen, sponsor
• Betalingsstructuur en -methodes
• Preferred supplier

AkzoNobel/Sikkens, hoofdpartner
• Hoofdpartner Operatie Nachtwacht
• Levering Sikkens-verf voor de muren  

in het Hoofdgebouw en de Philipsvleugel
• Preferred supplier
 
Baker McKenzie Amsterdam N.V., sponsor 
• Aankopen 20ste-eeuwse fotografie 
 
Berenschot Groep B.V., partner
• Nacht van de Geschiedenis

Cisco, partner 
• Infrastructuur voor spraak en data, en gratis 

wifi in het Rijksmuseum 

Dell, sponsor
• Data-opslagtoepassingen voor Rijksstudio en 

Operatie Nachtwacht 
• Preferred supplier 
 
Heineken, sponsor 
• Algemene bijdrage
• Gezamenlijke marketingactivatie
• Preferred supplier 
 
ING, hoofdsponsor
• Algemene bijdrage 
• Partner uitbreiden en verspreiden  

van digitale programmering
• Hoofdsponsor Rijksmuseum Schiphol

Internationale School Eerde, sponsor 
• Teekenschool

 Jacobs Douwe Egberts NL B.V., sponsor
• Algemene bijdrage
• Preferred supplier 
 

JCDecaux, partner
• Media-uitingen
 
KLM Dutch Royal Airlines, sponsor
• Transport van kunstobjecten en vervoer  

van medewerkers
 
KPN, hoofdsponsor 
• Draagt bij aan de technologische en com-

muni catieve wensen van het Rijksmuseum,  
onder meer met producten en diensten  
in het museum, maar ook op het gebied  
van dataverkeer, dataopslag en mobiele  
en vaste telefonie 

• Digitale partner van Operatie Nachtwacht

Lucas Bols, partner
• Leverancier producten voor Events

Mediahuis (voorheen Telegraaf Media Groep), 
partner
• Media-uitingen

Mizuno Corporation Netherlands, partner
• Media-uitingen

Pon Holdings B.V., sponsor 
• Aankopen collectie 20ste-eeuwse beeldende 

kunst 
• Partner tuintentoonstelling 
• Mobiliteitspartner ‘Nachtwacht on Tour’

Rituals Cosmetics Enterprise B.V., sponsor
• Aziatische Kunst
 
Royal Philips, founder 
• Algemene bijdrage 
• Partner ‘Nachtwacht on Tour’
• Preferred supplier
 
Royal Talens, partner
• Producten voor de Teekenschool
• Bijdrage aan Prachtpakket
• Preferred supplier 

ThiemeMeulenhoff, partner 
• Educatieve programmering gericht  

op het onderwijs 
• Bijdrage aan en samenwerking bij project 

magazine bij de tentoonstelling Slavernij 
voor het onderwijs 

 
VolkerWessels
• Algemene bijdrage
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RIJKSMUSEUM FONDS

Het Rijksmuseum Fonds is een onafhankelijke 
stichting die in de meest brede zin van het woord 
steun verleent aan het Rijksmuseum. Elke 
schenking, klein of groot, aan het Rijksmuseum 
Fonds is zeer welkom. Particulieren die speci-
fieke verzamelgebieden, collecties of andere 
activiteiten van het Rijksmuseum willen ver-
sterken, kunnen door middel van een financiële 
bijdrage een Fonds op Naam oprichten of een 
gelabelde schenking doen. Het Rijksmuseum 
Fonds beheert de gelden, en het bestuur van 
het Rijksmuseum Fonds ziet toe op de besteding. 
Hieronder volgt het overzicht van aankopen, 
aanstellingen en projecten van alle Fondsen  
op Naam en gelabelde schenkingen, in volgorde 
van oprichtings-/schenkingsdatum. Een fonds 
of een schenking waarvan uitsluitend de naam 
wordt vermeld, is inmiddels ten volle aan gewend.

J.W. Edwin vom Rath Fonds

M.J. Drabbe Fonds

Paul Huf Fonds
Het realiseren van aankopen voor de Nationale 
Fotocollectie

Veluvine Molijn de Groot Fonds

Goslings NieuwBeerta Fonds
Ten behoeve van het in stand houden en uitbreiden 
van de collectie Japanse prenten, in het bijzonder 
surimono, ten behoeve van het Rijksprenten kabinet
• Aankoop prent Shiba Kôkan, Courtisane en 

twee assistentes bij een sneeuwbal, ca. 1770

Suman Fonds
Het bevorderen van de toegankelijkheid van  
het Rijksmuseum voor Engelstalige kinderen

Ebus Fonds
Het verlenen van steun in de meest brede zin 
van het woord aan de collectie middeleeuwse 
kunst in het Rijksmuseum

Gerhards Fonds

Bank ten Cate & Cie Fonds
Ten behoeve van aankoop, restauratie en onder
zoek van en naar textiel voor het interieur

Scato Gockinga Fonds
Ondersteunt de collectie scheepsmodellen  
in het Rijksmuseum in de meest brede zin  
van het woord

Angelina Ognibeni – Jan van Hulsen

Frits en Phine Verhaaff Fonds

Manfred & Hanna Heiting Fonds

Johan Huizinga Fonds
Ten behoeve van een optimale presentatie van 
het cultureelhistorisch erfgoed van Nederland 
in het Rijksmuseum
• Aanstelling Indonesische conservatoren 

Bonnie Triyana en Amir Sidharta ten behoeve 
van de tentoonstelling Revolusi! Indonesië 
onafhankelijk (2022)

• Aanstelling Fellows Damiët Schneeweisz 
(2020–2021) en Miel Groten (2021–2022)

• Aankoop Gerrit Drost, Verkoopakte van de tot 
slaaf gemaakte Leon van Guinea, 1812–1820

• Aankoop schildering Anoniem, Iraanse 
miniatuur met een staande jongeling en  
een zittende derwisj of bedelaar, voor 1621

• Bijdrage publicatie Daniel Horst,  
Kikkers en kaaskoppen

Receptuurboeken Fonds
Aankoop, restauratie, onderzoek en onderwijs 
ten behoeve van receptuurboeken en hand
leidingen voor de kunstenaar
• Aankoop voorbeeldboek Giovanni Volpato, 

Principj del disegno tratti dalle piu eccellenti 
statue antiche, 1786

Sem Presser Fonds

A.E. van Kampen Fonds

Bas ten Haaf Fonds
Ten behoeve van het optimaal toegankelijk 
maken van het Rijksmuseum voor mindervalide 
en lichamelijk gehandicapte bezoekers
• Organisatie prikkelarme avondopenstellingen
• Rondleidingen voor blinde en slechtziende 

bezoekers, in Nederlandse Gebarentaal, voor 
mensen met een licht verstandelijke beperking, 
voor families met kinderen met speciale 
behoeften en voor mensen met dementie,  
en rondleidingen in verpleeghuizen

• Aanpassingen audiotour met alt-teksten voor 
blinde mensen en een prikkelarme versie

• Aanstelling onderzoeker mentale en fysieke 
diversiteit in de collectie

• Aanstelling medewerker speciaal onderwijs

De Gijselaar-Hintzenfonds 
• Bijdrage publicatie Alex Alsemgeest e.a., 

Rijksboeken (2022)

Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap 
• Bijdrage organisatie Nacht van de 

Geschiedenis 2021

M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting 
• Bijdrage publicatie Alex Alsemgeest e.a., 

Rijksboeken (2022)

Mondriaan Fonds
• Bijdrage tentoonstelling Slavernij
• Bijdrage kunstenaarsproject ‘Look at me now’ 

(tentoonstelling Slavernij)
• Bijdrage Rijksmuseum & Slavernij
• Bijdrage Atlas of Mutual Heritage 

(samenwerking Koninklijke Bibliotheek, 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
Nationaal Archief en Rijksmuseum)

• Bijdrage aankoop sculptuur Claus Sluter, 
Calvarie, ca. 1390–1410

• Bijdrage aankoop Meissenporselein  
uit de gerestitueerde collectie Oppenheimer, 
ca. 1700–1740

Overseas Korean Cultural Heritage Foundation 
• Bijdrage restauratie Koreaanse schilderingen

PACCAR Foundation
• Bijdrage Operatie Nachtwacht

Pictoright 
• Bijdrage publicatie Alex Alsemgeest e.a., 

Rijksboeken (2022)

Prins Bernhard Cultuurfonds
• Aanstelling junior conservator glas Maartje 

Brattinga, uit het door het Prins Bernhard 
Cultuurfonds beheerde Hugo van Win 
Glasfonds

Pruikenburg Fonds
• Bijdrage conservator 18de-eeuwse 

Nederlandse schilderkunst en schilderijlijsten 
Josephina de Fouw

Stichting Democratie & Media
• Bijdrage publieksprogrammering  

bij tentoonstelling Slavernij

Stichting Dioraphte
• Aanstelling onderzoeker conservering metaal 

Arie Pappot (NICAS)

Stichting Edwin Bouw Fonds
• Aanstelling manager toegankelijkheid 

Cathelijne van den Berg-Denekamp

Stichting Frederik Muller Fonds
• Bijdrage publicatie Alex Alsemgeest e.a., 

Rijksboeken (2022)
• Bijdrage publicatie Daniel Horst,  

Kikkers en kaaskoppen

Stichting R.C.O.A.K.
• Bijdrage ‘Nachtwacht on Tour’, zomereditie
• Bijdrage Brievenproject voor ouderen

Stichting Thurkowfonds
• Bijdrage toegankelijke programmering  

bij tentoonstelling Slavernij
• Bijdrage Operatie Nachtwacht

Stichting Zabawas
• Bijdrage Operatie Nachtwacht

Terra Foundation 
• Aanstelling Fellows in American Photography 

Natalie Zelt (2021) en María Beatriz H. Carrión 
(2021–2022)

The European Fine Art Foundation (TEFAF) 
• Materiaaltechnisch onderzoek ondersteunend 

voor het Scientific Research Team

The Tiffany & Co Foundation
• Aanstelling conservator juwelen Suzanne van 

Leeuwen

VandenEnde Foundation
• Bijdrage project ‘Méér in het Rijksmuseum’

Vereniging Rembrandt
• Bijdrage aankoop sculptuur Claus Sluter, 

Calvarie, ca. 1390–1410
• Bijdrage aankoop Meissenporselein  

uit de gerestitueerde collectie Oppenheimer, 
ca. 1700–1740
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Dr. Anton C.R. Dreesmann Fonds
Stelt promovendi kunstgeschiedenis van  
de University of Pennsylvania in staat  
om dissertatieonderzoek te verrichten  
bij het Rijksmuseum
• Aanstelling Fellows Naoko Adachi  

(2020–2021) en Ryan Eisenman (2021–2022)

Irma Theodora Fonds
Ten behoeve van het ondersteunen van projecten 
in de meest brede zin van het woord
• Bijdrage Operatie Nachtwacht 

Familie M.B.T. de Groot

H&H Fonds
Ten behoeve van educatie

Fonds Delfts Aardewerk
Ten behoeve van het garanderen en overdragen 
van kennis van Nederlands en specifiek Delfts 
aardewerk in het Rijksmuseum

Fonds De Haseth-Möller
Ten behoeve van de bevordering van de  
18deeeuwse schilderkunst en kunstnijverheid, 
met name op het gebied van onderzoek  
en opleiding
• Bijdrage conservator 18de-eeuwse Nederlandse 

schilderkunst en schilderijlijsten Josephina 
de Fouw

Linda H. Kaufman en George M. Kaufman

Corrie Bleekemolen Juwelenfonds
Ten behoeve van de collectie juwelen van het 
Rijksmuseum
• Aankoop ring Lucien Gaillard, Ring in de vorm 

van een krab, 1900–1906

van Marle Fonds
Ten behoeve van restauratie, conservering  
en onderzoek binnen de discipline van werken 
op papier

Fonds de Zuidroute
Ten behoeve van activiteiten en initiatieven  
die betrekking hebben op de geschiedenis  
of historische objecten verbonden aan  
de periode van de VOC en/of WIC
• Aankoop schildering Anoniem, Iraanse 

miniatuur met een staande jongeling en een 
zittende derwisj of bedelaar, voor 1621

• Aankoop prentbriefkaarten, fotografische 
dia’s en een kijkdoos, 1802–1935 
(formalisering 2022)

Familie Staal Fonds
Ten behoeve van de aanstelling van een 
researchanalist
• Aanstelling research-analist Alba Alvarez 

Martin

Don Quixote Foundation
Ten behoeve van de jaarlijkse 
beeldententoonstelling in de 
Rijksmuseumtuinen
• Tentoonstelling Ellsworth Kelly  

in de Rijksmuseumtuinen 

Bervoets Fonds
Ten behoeve van een conservator Japanse 
prenten
• Aanstelling Marije Jansen

Vincent Mentzel Fonds
Ten behoeve van het toegankelijk maken van  
het fotojournalistieke werk in de collectie  
van het Rijksmuseum
• Bijdrage publicatie Vincent Mentzel. Foto’s
• Bijdrage tentoonstelling Vincent Mentzel 

(2022)

Fonds Beukenhorst
Ten behoeve van wetenschap en educatie  
in de meest brede zin van het woord

Paul en Hanneke Van Den Hoek Fonds
Ten behoeve van de afdeling Conservation & 
Science

Freek & Hella de Jonge Fonds

Ernst Nijkerk Fonds
Ten behoeve van educatie, onderzoek  
en aankoop van de collectie zilver van  
het Rijksmuseum en in het bijzonder 
Amsterdams zilver
• Aankoop Steven des Rousseaux, Inktstel, 1694

The de Vink Foundation
Ten behoeve van educatieve projecten  
in de Teekenschool
• Bijdrage Teekenschool
• Bijdrage project ‘Document Nederland Junior 

2021’

Stichting Kramer-Lems
Ten behoeve van conservering, restauratie & 
onderzoek en educatie van diverse deelcollecties
• Aanstelling conservator muziekinstrumenten 

Giovanni Paolo Di Stefano
• Aanstelling technisch analist Judith van  

der Brugge-Mulder

Van der Vossen-Delbrück Fonds
Ten behoeve van aankoop, restauratie  
en onder zoek van kunsttheoretische  
en kunsttechnologische bronnen

Sara Geertruida Aalders-Huender Fonds
Ten behoeve van de collectie kant

Maria Adriana Aalders Fonds
Ten behoeve van de collectie vaderlandse 
geschiedenis en de collectie Nederlands  
cultureel erfgoed
• Bijdrage publicatie bij tentoonstelling  

Vergeet me niet

J.A.J. en M.A. Risseeuw Fonds  
(opgericht door mevrouw M.A. Risseeuw)
Ten behoeve van aankoop, restauratie en 
tentoonstellingen van schilderijen en aquarellen 
uit de periode van de Haagse School

Willy van der Mandele Fonds
Ten behoeve van restauratie en onderzoek  
van schilderijen en de afdeling Aziatische Kunst 
en al hetgeen daarmee verband houdt of daar
voor bevorderlijk kan zijn

Knecht-Drenth Fonds
Ten behoeve van aankoop van Nederlands 
gelieerde schilderkunst, beeldhouwkunst en/of 
werken op papier uit de 20ste en 21ste eeuw
• Aankoop schilderij Jan Roeland, Rood vierkant 

met acht messen, ca. 1980
• Aankoop tekening Woody van Amen, 

Habanera, 1961
• Bijdrage aankoop Saar de Swart, 

17 schaakstukken in middeleeuwse stijl,  
1923–1925

• Aankoop Ina van Zyl, 5 tekeningen  
en 1 tekeningenserie, 1995–2018 
(formalisering 2022)

Migelien Gerritzen Fonds
Ten behoeve van educatieve activiteiten voor  
de afdeling Conservation & Science in de meest 
brede zin van het woord
• Aanstelling Fellows Chun (Tracy) Liu  

(2020–2021) en Wouter Soudan (2020–2022)

Staal aan Zee, Tata Steel IJmuiden B.V.

Sylvia en Carel Willink Fonds
Ten behoeve van het bestuderen, restaureren, 
verwerven en uitdragen van het werk  
van Carel Willink

Bestuursfonds Hollandse Meesters
Ten behoeve van educatieve programma’s, 
projecten en middelen
• Bijdrage hoogleraarspositie ‘Arts of the 

Netherlands’ (Universiteit van Amsterdam)
• Bijdrage kunstenaarsproject ‘Look at me now’ 

(tentoonstelling Slavernij)
• Bijdrage Project OYA, kindervoorstelling 

slavernij
• Bijdrage mbo-dag rondom tentoonstelling 

Vincent Mentzel (2022)

Johanna Kast-Michel Fonds
Ondersteunt opleidingsmogelijkheden, 
onderzoek en uitvoering van projecten voor 
restauratoren
• Bijdrage Operatie Nachtwacht 

VandenBroek Foundation
Ten behoeve van Canonproject Publiek & Educatie: 
‘Jij & de Gouden Eeuw’
• Programma ‘Jij & de Gouden Eeuw’

Virtutis Opus Fonds
Ten behoeve van de aanstelling van een conser
vator en restaurator voor het behoud van en 
wetenschappelijk onderzoek naar de collectie 
marinemodellen
• Aanstelling conservator Jeroen ter Brugge

Flora Fonds
Ten behoeve van de collectie Aziatische kunst 
van het Rijksmuseum
• Aanstelling projectmedewerker Aziatische 

keramiek en afdelingsassistent Beeldende 
Kunst Denise Campbell

• Aanstelling conservator Chinese kunst Ching-
Ling Wang

• Bijdrage publicatie Collecting China

Fonds 1975
Maakt werving mogelijk ten behoeve van  
de collectie documentaire fotografie
• Foto-opdracht Document Nederland ten 

behoeve van de tentoonstelling Afstand.  
Henk Wildschut fotografeert corona

1817



Charlotte en Joop van Caldenborgh

Henri en Winnie Wientjes

Stichting Beau Lieu et Beaux Arts

Willem F.C. Stevens Fonds
Ten behoeve van educatieve activiteiten  
van de afdeling Conservation & Science

Decorative Art Fund
Ten behoeve van stimulering van de bestudering 
en presentatie van de decoratieve kunsten in het 
Rijksmuseum door verwerving mogelijk te maken 
van Europese ontwerp en ornamenttekeningen 
uit de 16de t/m 19de eeuw
• Aankoop diverse ontwerptekeningen

Ton en Judy van Heuzen-Dijksma Fonds
Ten behoeve van de collectie zilver en ijsgezichten 
in de meest brede zin van het woord

Bert & Lammie Fonds

Elise Wessels Fonds
Ten behoeve van de Japanse prentencollectie 
van het Rijksmuseum

Fonds Haute Couture
Ten behoeve van onderzoek naar, aankoop  
en behoud van de collectie kostuums en textiel 
in de meest brede zin van het woord 

Het Autobinck Fonds
Ten behoeve van het onderzoeks en restauratie
project van Rembrandts meesterwerk  
De Nachtwacht
• Bijdrage Operatie Nachtwacht

De Grimmerschors

Familie M. van Poecke
Ten behoeve van het Rijksmuseum in de meest 
brede zin van het woord
• Bijdrage Operatie Nachtwacht 

Familie Van Ogtrop Fonds
Ten behoeve van onderzoek en analyse van  
de collectie Italiaanse kunst
• Bijdrage project bestandscatalogus Italiaanse 

kunst
• Bijdrage Operatie Nachtwacht 

Willem Jan Hacquebord en Houkje Anna 
Brandsma

Gerard Krans

Familie W. Cordia

Stefanie Georgina Alexa Nühn Fonds
Ten behoeve van aankoop van (internationale) 
documentaire fotografie

The Bennink Foundation
Ten behoeve van het ondersteunen van projecten 
in de meest brede zin van het woord
• Aanstelling junior onderzoeker Conservation 

& Science Jorien Duivenvoorden
• Bijdrage Operatie Nachtwacht

Hannes Postma Fonds
Ten behoeve van het conserveren en toegankelijk 
maken van werk (bij voorkeur op papier)  
van Hannes Postma, zowel nationaal als 
internationaal

Jan & Trish de Bont

Rijsterborgh Fonds
Ten behoeve van kunst uit de periode van de 
17de eeuw in de meest brede zin van het woord
• Aankoop sculptuur Jan Pietersz Beelthouwer, 

Chaos of de strijd van de vier elementen, 1663 
(formalisering 2022)

Otto van Noppen Fonds
Ten behoeve van kunst uit het jaar 1900  
in de meest brede zin van het woord
• Aankoop tekening Karel de Nerée tot 

Babberich, Zittende figuur (recto) en 
Fantasielandschap (verso), ca. 1905–1907

• Bijdrage aankoop Saar de Swart, 
17 schaakstukken in middeleeuwse stijl,  
1923–1925

• Aankoop tekening George Sand, Landschap 
met fabrieken in Montluçon, 1861

Elles Nansink Fonds

Familie Verbeek Fonds

Fonds Dirk Jan van Orden
Ten behoeve van kunst uit de periode van de 
17de eeuw in de meest brede zin van het woord, 
waaronder begrepen het geven van voorlichting 
over het belang van de 17de eeuw voor  
de Nederlandse samenleving
• Bijdrage project bestandscatalogus  

17de-eeuwse Nederlandse schilderkunst
• Bijdrage project magazine bij de tentoon-

stelling Slavernij voor het onderwijs
• Bijdrage project heraldisch onderzoek  

van ornamenttekeningen

Marjon Ornstein Fonds
Ten behoeve van het ondersteunen van projecten 
in de meest brede zin van het woord
• Bijdrage project bestandscatalogus  

17de-eeuwse Nederlandse schilderkunst

Pot Family Foundation

Joost Meijers Fonds

Fonds de Appel
Ten behoeve van het ondersteunen van projecten 
in de meest brede zin van het woord

Luca Fonds
Ten behoeve van het project aangaande  
de restauratiegeschiedenis
• Bijdrage Operatie Nachtwacht

I.Q. van Regteren Altena Fonds
Ten behoeve van aankopen van tekeningen  
en aquarellen op papier vervaardigd vóór 1899 
door Hollandse en Vlaamse kunstenaars voor  
de collectie van het Rijksprentenkabinet
• Aankoop tekening Cornelia de Rijck,  

Blad met diverse soorten vlinders, ca. 1700
• Aankoop 24 tekeningen Eelke Jelles Eelkema, 

Verscheidene bloemen, waarvan sommige 
bladen meerdere studies bevatten, ca. 1831 
(formalisering 2022)

E.H. en L.L. Ariëns Kappers Fonds
Ten behoeve van het Rijksprentenkabinet  
voor aankopen van prenten en tekeningen
• Bijdrage aankoop Duitse en Italiaanse 

prenten met portretten van kunstenaars  
uit verschillende landen, 1789–1802

Familie Krouwels Fonds
Ten behoeve van het ondersteunen van projecten 
in de meest brede zin van het woord
• Aankoop foto Karel Appel, Painted Polaroid, 

no. 10, 1989

Henry M. Holterman Fonds
Ten behoeve van educatieve programma’s  
en projecten voor de jeugd
• Bijdrage Operatie Nachtwacht
• Bijdrage project magazine bij de tentoon-

stelling Slavernij voor het onderwijs

Bert en Joos Mastenbroek Fonds
Ten behoeve van projecten met betrekking  
tot het verwerven, restaureren en toegankelijk 
maken van de collectie
• Aanstelling Bieke van der Mark, onderzoeker 

project ‘Quellinus at work. Onderzoek naar  
de werkpraktijk in een van Europa’s grootste 
17de-eeuwse beeldhouwateliers’

Familie van Heel Fonds
Ten behoeve van educatie, onderzoek en aankopen 
op het gebied van de collectie fotografie
• Bijdrage tentoonstelling Document 

Nederland – Afstand. Henk Wildschut 
fotografeert corona.

Prachtnacht Fonds
Ten behoeve van het mogelijk maken van  
de jaarlijkse Prachtnacht in het Rijksmuseum 
voor kinderen die niet in staat zijn om het 
museum te bezoeken tijdens reguliere 
openingstijden
• Prachtpakket voor kinderafdelingen  

in ziekenhuizen in Nederland (Prachtnacht 
geannuleerd door pandemie)

Nan van Andel Fonds

Jessy & Betty Blumenthal Fonds
Ten behoeve van het Rijksmuseum in de meest 
brede zin van het woord
• Aanstelling junior restaurator textiel 

Marjolein Koek ten behoeve van de begeleiding 
fotografie kostuums en grote textilia voor  
de digitalisering kostuum collectie

LOBA Fonds

H.C.N. Munnig Schmidt Fonds
Ten behoeve van de maritieme collectie van  
het Rijksmuseum
• Bijdrage onderzoek spiegelversiering  

Royal Charles

Familie Vermaat
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De heer H.B. van der Ven
• Aankoop diverse ontwerptekeningen
• Aankoop Anoniem, Baluster uit de balustrade 

van Amalia van Solms, ca. 1640
• Aankoop sculptuur François du Quesnoy, 

Christus aan de geselzuil, ca. 1690–voor 1709
• Bijdrage aankoop Meissenporselein uit  

de gerestitueerde collectie Oppenheimer, 
ca. 1700–1740

• Bijdrage aankoop sculptuur Claus Sluter, 
Calvarie, ca. 1390–1410

Mevrouw drs. M.C.E. Aarts
Ten behoeve van de bibliotheek
• Aankoop tekenvoorbeeldboek Nathaniel 

Whittock, The youth’s new London self
instructing drawing book; containing a series 
of progressive lessons, with instructions for 
drawing rural scenery, architecture, the human 
figure, animals, &c., 1833

• Aankoop boek Johann Wolfgang von Goethe, 
Zur Farbenlehre, 1812

De heer en mevrouw Abraham-Loewenstein
Ten behoeve van educatie in het Rijksmuseum
• Bijdrage organisatie theatrale rondleiding 

voor primair onderwijs ‘Help! De muziek  
is zoek’

Van Liemt-Gratama Fonds
Ten behoeve van de maritieme collectie  
in de meest brede zin van het woord
• Onderzoek en restauratie halfmodellen 

Marinemodellencollectie
• Onderzoek en publicatie manuscript 

Verzameling der vlaggen by alle natien  
in gebruik 

Stichting Victor Heiloo

Cevat Fonds
Ten behoeve van restauratie, conservering  
en onderzoek van kunst uit de 17de eeuw
• Bijdrage Operatie Nachtwacht 

De heer en mevrouw Van der Burg

Ambaum Haks Fonds
Ten behoeve van het verwerven en beheren  
van toegepaste kunst en kunstnijverheid  
uit de 19de en 20ste eeuw
• Aankoop Lorenzo Cardelli, 3 ontwerp

tekeningen voor schoorsteenmantels, 
ca. 1790–1810

• Aankoop Willem Gispen, Schrijfbureau, 
3 stoelen en een bureaulamp, 1927–1939

• Aankoop Daum Frères, Kan met verguld 
montuur, ca. 1900

• Aankoop Mathieu Lauweriks, Ciborie,  
1912–1916

Stichting Gifted Art

Anita Nijboer Fonds
Ten behoeve van het Rijksmuseum in de meest 
brede zin van het woord

Hans & Hedy de Klerk
Ten behoeve van het Rijksmuseum in de meest 
brede zin van het woord

Biemond Nassiri Fonds
Ten behoeve van educatieve projecten van het 
Rijksmuseum voor leerkrachten van bij voorkeur 
basisscholen
• Lerarenfeest 2021 (online) 

Ad en Dieuwke de Ruiter-Dokkum Fonds
Ten behoeve van restauratie van beeld houw
werken en schilderijen
• Restauratie schilderij Catharina van 

Hemessen, Portret van een vrouw, 1548 

J.J. Staargaard Fonds
Ten behoeve van de verwerving van en onde r
zoek naar Tibetaanse kunst in het Rijksmuseum

Marque Joosten & Eduard Planting Fonds
Ten behoeve van aankoop, onderzoek, educatie 
en al hetgeen meer dat betrekking heeft  
op de collectie fotografie

Piek-den Hartog Fonds
Ten behoeve van educatieve projecten,  
in het bijzonder uit de periode van Rembrandt
• Bijdrage Operatie Nachtwacht

Elisabeth Art Foundation
Ten behoeve van projecten in het Rijkmuseum 
die kunst en mensen bijeenbrengen
• Ontmoeting in het Rijksmuseum (uitgesteld 

i.v.m. het coronavirus)
• Bijdrage ‘Nachtwacht on Tour’

Daniël Marot Fonds
Ten behoeve van de ondersteuning en financiering 
van activiteiten, onderzoek en projecten  
ten behoeve van interieurs en toegepaste  
kunst bij voorkeur voor 1900
• Daniël Marot Lezing 2021

Stichting Saphir
Ten behoeve van het Rijksmuseum Junior 
Fellowship
• Rijksmuseum Junior Fellowship 2021

Dick Mooij Fonds
Ten behoeve van de collectie Aziatische kunst 
van het Rijksmuseum, in het bijzonder  
de collectie netsuke

Broere Charitable Foundation

Joost en Carin Scholten Fonds
Ten behoeve van het verwerven van (kunst)
historische objecten voor de collectie van  
het Rijksmuseum
• Aankoop schilderij Tjeerd Eernstman,  

Twee kaartspelers, 1826

Wim Vehmeijer Fonds
Ten behoeve van aankopen voor de bibliotheek 
van het Rijksmuseum, waarbij de voorkeur 
uitgaat naar bijzondere boeken die een belang
rijke bijdrage leveren aan de variëteit aan 
onderzoeksgebieden van het Rijksmuseum
• Aankoop tijdschrift Repository of the Arts, 

Literature, Commerce, Manufactures, Fashions 
and Politics (20 jaargangen in 40 banden), 
1809–1828

Emmel Fonds
Ten behoeve van de tweejaarlijkse Marjan Unger 
Lezing
• Organisatie Marjan Unger Lezing 2021

Florasina Fonds
Ten behoeve van het stimuleren van innovatie
technieken voor conservering en restauratie

Jan en Caroline van der Waals-Hissink Fonds
Ten behoeve van de ondersteuning, in de geest 
van Jan van der Waals, van onderzoek met 
betrek king tot de productie, verspreiding, ontvangst 
en het gebruik van het gedrukte beeld (1450–1900) 
en hieruit voortvloeiende publicaties, tentoon
stellingen en andere projecten

Marjorie & Jeffrey A. Rosen
Ten behoeve van het onderzoeks en restauratie
project van Rembrandts meesterwerk 
De Nachtwacht
• Bijdrage Operatie Nachtwacht

Seascape Fund
Ten behoeve van de aankoop van zeegezichten 
voor de fotografiecollectie van het Rijksmuseum
• Materiaaltechnisch onderzoek naar methode 

Gustave Le Gray aan de hand van het 
zeegezicht Effet de Soleil – Océan – no. 23, 
1856

Piet van der Slikke & Sandra Swelheim
Ten behoeve van het onderzoeks en restauratie
project van Rembrandts meesterwerk 
De Nachtwacht
• Bijdrage Operatie Nachtwacht

Familie De Rooij
Ten behoeve van het onderzoeks en restauratie
project van Rembrandts meesterwerk 
De Nachtwacht
• Bijdrage Operatie Nachtwacht

Dina & Kjell Johnsen
Ten behoeve van het onderzoeks en restauratie
project van Rembrandts meesterwerk 
De Nachtwacht
• Bijdrage Operatie Nachtwacht

Familie D. Ermia
Ten behoeve van het onderzoeks en restauratie
project van Rembrandts meesterwerk 
De Nachtwacht
• Bijdrage Operatie Nachtwacht

C.L. Carvalho-Heineken
Ten behoeve van het onderzoeks en restauratie
project van Rembrandts meesterwerk 
De Nachtwacht
• Bijdrage Operatie Nachtwacht
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Nachtwacht Fonds
Ten behoeve van het onderzoeks en restauratie
project van Rembrandts meesterwerk 
De Nachtwacht
• Bijdrage Operatie Nachtwacht

Fonds Objectief Nederland
Ten behoeve van aankopen van foto’s met 
betrekking tot Nederland die nog niet tot de 
canon behoren, voor de fotografiecollectie van 
het Rijksmuseum

Mevrouw A.C. den Drijver
Ten behoeve van de aankoop van een door 
Herman Doomer gebouwde ebbenhouten kast, 
ca. 1632

TIQ Fonds (Tuinieren met IQ)
Ten behoeve van een opleiding van hoveniers  
in de Rijksmuseumtuinen
• Opleiding en stageplaatsen aspirant-

hoveniers

Boekrestauratie Fonds
Ten behoeve van de restauratie van boeken  
uit de collectie van de bibliotheek van  
het Rijksmuseum

Zusjes Nieuwbeerta Fonds
Ten behoeve van het tijdschrift Slavernij voor 
alle groepen 8 van het Primair Onderwijs en de 
eerste klassen in het Voortgezet Onderwijs
• Bijdrage project magazine bij de tentoon-

stelling Slavernij voor het onderwijs

Fonds Sascha Ladenius
Ten behoeve van 18de en 19deeeuwse kunst
nijverheid van met name kostuum, textiel  
en meubelen

Conrad Whelan 42 Fund
Ten behoeve van aankopen, educatieve projecten, 
onderzoek en restauratie in het Rijksmuseum

Hans & Jacqueline van der Linden-Piret Fonds 
Ten behoeve van de rondleiders en rond
leidingen van het Rijksmuseum

Vrouwen van het Rijksmuseum Fonds 
Ten behoeve van onderzoek, educatie, publicaties, 
aankopen en al hetgeen meer dat betrekking 
heeft op het vergroten van de zichtbaarheid  
van vrouwen in de (Nederlandse) cultuur
geschie denis in relatie tot de collectie van  
het Rijksmuseum

Het Rode Beuk Fonds 
Ten behoeve van middeleeuwse kunst  
in de meest brede zin van het woord

Rijksmuseum International Circle
Ten behoeve van diverse projecten in het 
Rijksmuseum in de meest brede zin van  
het woord
• Aankoop schilderij Adriaan de Lelie, Portret 

van Jan Daniël Huichelbos van Liender, 
Petronella van Liender en Adriana Reepmaker 
in een Engelse ijzergieterij, 1808

• Materiaaltechnisch onderzoek naar methode 
Gustave Le Gray aan de hand van het 
zeegezicht Effet de Soleil – Océan – no. 23, 
1856 (tweede fase project)

• Bijdrage tentoonstelling Vergeet me niet

OVERIGE SCHENKERS VAN VERMOGEN

De heer en mevrouw Beuth-Asses
Bijdrage aanstelling wetenschappelijk mede-
werker Eddy Schavemaker ten behoeve van het 
project ‘Bestandscatalogi Vlaamse schilder-
kunst en Nederlandse schilderkunst deel 1 & 2’ 

Mevrouw E.G.W. Aardenburg-Hoogstins
Annenberg Foundation
De heer R. Baarsen
Norbert van den Berg
De heer ir. K. de Boer
Ekard Foundation
Ms Nancy Fuchs & Mr Robert Pietrzak
De heer L.B. Gans
De heer V.P.M. van der Hulst
De heer P.J. Kalff
Mevrouw A. Kruize-Schuitemaker
De heer en mevrouw Van den Leuvert
De heer M. van Linschoten
Mevrouw S.A.M. Meijers-Nève
De heer mr. Rien H. Meppelink
Mevrouw M.S. Meynen
De heer en mevrouw Nelissen-Hanssen
De heer en mevrouw Polak-Vernooij
Salomon de Jong Stichting
Eva Schimmelpenninck-Hartman
Sander Stuijt en Louise van Deth
De heer J.R. Voûte en mevrouw N. Engelberts
Overige en anonieme schenkers

CHARITATIEVE BIJDRAGEN VAN BEDRIJVEN

FedEx Express
• Bijdrage Operatie Nachtwacht 

NALATENSCHAPPEN

A. van Duijvenbode
M.L.C. van der Mars

Op vrijdag 10 september vond de aftrap plaats van ‘Groen in het Rijksmuseum’. Een jaar lang kunnen zeven mbo-studenten één dag 
per week ervaring opdoen in de Rijksmuseumtuinen, onder begeleiding van hun docent en de beplantingsontwerper van de tuinen, 
Sanne Horn. Dit project wordt mogelijk gemaakt door het TIQ Fonds (Tuinieren met IQ)/Rijksmuseum Fonds
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De winnaars van het jaarlijks georganiseerde Rijksmuseum Junior Fellowship ontvangen elk een studiebeurs van € 1.500.  
In 2021 mochten zij samen met de auteurs van de zeven andere genomineerde profielwerkstukken een meerdaags traineeship  
bij het museum doorlopen, waarbij zij in teams een educatieve video over De Nachtwacht maakten. Het Rijksmuseum  
Junior Fellowship wordt mogelijk gemaakt door Stichting Saphir/Rijksmuseum Fonds
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PATrONEN

Mevrouw K.M. van Aalst
De heer E. Aardewerk
De heer en mevrouw Abraham-Loewenstein
De heer W.M.M. Ackermans en mevrouw A.C. Erbe
Mevrouw E.G. Akkerman
De heer D.A.B.J.E. Albada Jelgersma
De heer en mevrouw Albada Jelgersma-Toubes 

Osborne
De heer A. Ali
De heer en mevrouw Van Amerongen-Veenendaal
De heer en mevrouw Ammerlaan-Beuken
De heer C. Anker en mevrouw A.E.Y. Anker-de Graaf
De heer R.D. Aronson
De heer E. Asseily
De heer en mevrouw Aulbers-Steenbeek
Mevrouw drs. N. Azough
De heer prof. dr. R. Baarsen
De heer René Baas en mevrouw Esther Jager
De heer en mevrouw Badon Ghijben-van Haersma 

Buma
De heer T. Baijings en mevrouw J. Groenendaal
Mevrouw B. Bakker
De heer ir. G.C. Bakker en mevrouw A.M. Kerkhof
De heer J.C.H. Bakker
De heer en mevrouw Bakker-van der Drift
De heer P. Bakkum en mevrouw S. Bakkum-Breedijk
De heer R. Ballen
De heer B.E. Barkmeijer
De heer en mevrouw Barth-Kemps
De heer J.W. Baud
De heer ing. Y.M. Baven
De heer en mevrouw Beaumont-Roodhart
De heer F.A.M. Beekman
De heer en mevrouw Beekwilder-Hooghiemstra
De heer E. de Beer en mevrouw G. Prins
De heer en mevrouw A.F.B.M. Beerkens
De heer en mevrouw S.L.T. Behrens
De heer mr. H.J. Berends
De heer R. Berg
De heer drs. N.P. van den Berg
Mevrouw drs. D.E.M. Berg-Ruijgrok
De heer A.F.D. Berger
De heer en mevrouw Van den Bergh-Raat
De heer M.F. Beucker Andreae
De heer en mevrouw Van Beuningen-Dietrich
De heer O.A.M. Bielars
De heer en mevrouw Bierens de Haan-IJzerman
De heer R.J. Bierman
De heer E. Blok
De heer W.J. Blok
De heer en mevrouw Bodon-Dam
De heer ir. K. de Boer
De heer en mevrouw Van den Boer-Naebers
Barones N.P. van Boetzelaer
De heer en mevrouw Boijenk
Mevrouw S.C. de Bok
Mevrouw A.M.L. Bollen

De heer en mevrouw Bolmers-Swenker
De heer en mevrouw Van Bommel
De heer R. Bons en mevrouw W. Huvers
De heer F.M.M. Bont
Mevrouw I.E.F.M. Boom en de heer J. Vermeulen
De heer en mevrouw Boomsma
Mevrouw A. Boone
De heer mr. A.J. Boorsma
De hoogwelgeboren heer F.E.P. Boreel
De heer J.R. Borggreve
De heer E.P. Bos
De heer F. Bosch en mevrouw L. Speerstra
De heer S. Bosch
De heer P. Bosma
De heer M. Boswinkel
De heer drs. T.A.C. Bouman
De heer en mevrouw Bouwens-van den Bergh
De heer en mevrouw Bradley-Muusse
De heer en mevrouw Breedveld-Hofman 
De heer L. Brent
Mevrouw drs. R. Bresser-Dukker
Mevrouw G. van den Broek
De heer en mevrouw Van den Broek-Crebolder
De heer en mevrouw Brouwer-Luijten
De heer en mevrouw Bruijn-Mossoux
De heer en mevrouw De Bruijn-Greve
De heer en mevrouw R. Bruil
De heer A. van den Bruinhorst
Mevrouw mr. C. van den Bruinhorst
Mevrouw L.M. Bruins
Mevrouw F.B. Buijs-Tolsma
De heer J.P. Burdorf
De heer J.L. Burggraaf
Mevrouw M.G.E. Butzelaar-Brenninkmeijer
De heer Buunk en mevrouw Simonis
Dhr. P.M.G. Buwalda en Mw. T. Drenth 
Mevrouw J. Cabri en de heer T. Hauptmann
De heer G.J. Capel
De heer T.S. ten Cate en mevrouw  

M.M.B. de Bourbon de Parme
De heer en mevrouw Cladder-Van Haersolte
Mevrouw S. de Clercq
Mevrouw drs. S.G. Coebergh
De heer en mevrouw Coelingh Bennink-de Boer
Mevrouw A.E.M. Coppens
De heer J. Cornips en mevrouw T. Cremers
Mevrouw M.H.N.G. Cornips en de heer D. Havenaar
De heer E. Costa
De heer en mevrouw Cremer
De heer en mevrouw Creyghton-Feith
Mevrouw M. Cupac-Sopic
De heer prof. C.G. Dam
De heer drs. J.A. Dam en mevrouw  

M.P. Dam-Kapper
De heer en mevrouw Dam-Garritsen
De heer en mevrouw Daniels-Jongeneelen
De heer drs. D. Das

De heer en mevrouw Dattatreya-Mual
De heer W.W. Deelman
Mevrouw W. Deen-Hoogland
De heer M.J. Dekkers
De heer en mevrouw Delft-Vroom
Mevrouw G.J.M. Derksen
De heer en mevrouw J. Dibbets
De heer en mevrouw Dicker-de Bruijn
De heer en mevrouw Dierick-Kevenaar
Mevrouw M. Dietz
Mevrouw prof. dr. J.F.T.M. van Dijck
De heer J.L.J. van Dijk
De heer J.Ph. van Dijk en mevrouw  

M.M.C. Annegarn
De heer J. van Dijke
De heer mr. J.N.A. Dijkman
De heer en mevrouw Dik-Foursoff
De heer R.E. Dimas Moreno
De heer en mevrouw Disch-Jacobson
De heer en mevrouw Dobber-Mourits
De heer ir. J.D. Doets
Mevrouw drs. E.G.P. Donker
Hans en Marthe van Doorn-de Haas
De heer A.W. van Doorne
De heer Th.W. Dorresteijn
De heer en mevrouw Drake
Mevrouw mr. J.A.J.M. van der Drift
Mevrouw M. Dröge-de Rooij
De heer drs. P. van Duinen
De heer L. Dukel
De heer J. Dura en mevrouw S. Zijderveld
De heer en mevrouw Ebbing-Meijer
De heer P.A.W. Edgar
Mevrouw A.J.H. van Egmond
Mevrouw A.B. van Eijk en de heer H. van Bijlen
Mevrouw drs. H.P. Eising
De heer R.J.P.M. Elshout en mevrouw A.M. Davina
De heer en mevrouw Elstgeest-Michiels van 

Kessenich
Mevrouw M. Elte-Kreps
De heer en mevrouw Emondts
De heer D. Endlich
De heer M. Engelbertink
De heer J.F.H.M. van Exter
Mevrouw drs. N.A.J. Fennema
Familie Fentener van Vlissingen
De heer en mevrouw Ferrier-van Det
De heer W. Fijnaut
De heer M. Fleury
De heer T.P. Flokstra en mevrouw N. Ouwerkerk
De heer en mevrouw Fokke-Heutink
De heer mr. T.J.P. Folmer
Mevrouw F.L.W. Foppen
De heer mr. M.A. de Fraiture
De heer H. Franken
De heer F.H. Galestien
De heer L.B. Gans
De heer en mevrouw Geerts-Retera
Mevrouw L.P. van Geest

De heer M.J. van Geest
De heer W.J. van Geest
De heer en mevrouw Van Geest-Sosef
De heer dr. H.J.A.A. van Geffen
De heer P.E. de Gelder
De heer drs. M.C. van Gelder
De heer en mevrouw Van Gelder
De heer en mevrouw Gelderman-ten Doeschate
De heer en mevrouw Gerretsen-Theobald
De heer en mevrouw Ghyczy
De heer Q.A.L.M. Gijsbers en mevrouw C.M.F. King
De heer mr. K.E. van Ginkel en de heer drs. H.D. 

Christophersen
De heer T. Gitmans en mevrouw N. Idsinga
De heer en mevrouw De Goederen-van Litsenburg
Mevrouw E. Goedman
De heer M.B.M. Goeman en mevrouw J.J. Koning
Jonkheer en mevrouw Van der Goes-Doeksen
De heer M.B.J. van Goethem
Mevrouw H.M.A. Gorter-van Gorp
De heer J. Goudsmit en mevrouw F.W. van der Waals
Mevrouw L. Goverts
Mevrouw T. Goverts
De heer en mevrouw De Graaf-van Zijl
De heer en mevrouw Greidanus-Krens
De heer en mevrouw Van Griensven-van Doorn
De heer en mevrouw Grimm
De heer X.W.F. Grimmelt en mevrouw 

C.B.A. Ebberink
De heer W.A. Groen
De heer J.B.A.P. Groenewoud
Mevrouw M. Groot
Mevrouw F.E.M.A. de Groot van Embden
De heer L.M. Gualthérie van Weezel en mevrouw 

O.J.M. Lackamp
De heer en mevrouw De Haan-Koelega
De heer en mevrouw D.J. Haank
De heer en mevrouw Van Haersma Buma-Zandt
De heer mr. A.C.J. Hagen
De heer V. Halberstadt en mevrouw M. Trebukova
Mevrouw P.M.P. van den Hallers-van den Broek
De heer R.D. Hamel
De heer en mevrouw Hamming-Hamburger
Mevrouw M. Hamminga
De heer en mevrouw Hanrath
De heer P.J.H. van Harderwijk
De heer W. de Hart en mevrouw D. Top
Mevrouw M.B. Hartelust
De heer G.E. Hartman
De heer mr. H. den Hartog
De heer en mevrouw Den Hartog-Kaaij
De heer mr. R.R. Hazewinkel
De heer en mevrouw B.A.M. van Hedel
De heer en mevrouw Heerkens-van Riel
De heer en mevrouw Heerkens Thijssen-Schölvinck
De heer F.J. ter Heide
Mevrouw drs. K.M.R. Heij
De heer S.M. van der Heijden
De heer en mevrouw Van den Heijkant-Bolman
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Mevrouw G.L. Heilbron
De heer M.S.C. Hekman
De heren R.J. en J.J. Helbes
De heer mr. R.G.P. van der Helm
Mevrouw mr. drs. A.M. Helstone
De heer E.J. Henrichs en mevrouw W. Krekel
De heer en mevrouw Hepkema-Berendse
De heer H. Heringa
De heer en mevrouw Herrera-Lambo
De heer J. Herweijer en mevrouw B. Herweijer
De heer en mevrouw mr. J.M. Hessels
De heer en mevrouw van der Hidde-Fartigu
De heer J.Ph. van Hilten en mevrouw 

C.M.J. Heurman
De heer P. Hirsch en de heer M. Bakish
De heer L. Hofker en mevrouw I.D. Lasschuijt
Mevrouw G. van der Hofstede-Gunnarsdottir
De heer M.W.H. van Honk
Mevrouw U.P.F. Honnebier
De heren ’t Hooft-Heukers
Mevrouw Y. van Hooft
Mevrouw H.J.G. Hoogendijk-Bol
Mevrouw F.M. Hoogendoorn-van Kessel
De heer ir. G.W. van Hoogevest
De heer R.J.M. Hopstaken
De heer K.A. Horn
De heer en mevrouw Houben-van Karnebeek
De heer en mevrouw Ten Houten-Memelink
De heer drs. M. Hovers
De heer en mevrouw Hugenholtz-van der Brug
De heer M.M. Huijbregts en de heer A. Talbi
De heer A.H.H.M. Huijgers
De heer en mevrouw Huisman-de Vriend
De heer mr. R.J. Huizing
Mevrouw A.M.B. Hutter
De heer G.L. Ilsink
De heer mr. J.C. Jaakke
De heer C.G. de Jager
De heer P.H.C. de Jager en mevrouw F.H. Bicker
De heer en mevrouw Jakobs
Mevrouw drs. A.L.L. Jankovich de Jeszenice
De heer en mevrouw Janssen-Schulp
De heer T.V. Janssens
De heer en mevrouw Jansz-Van der Poel
De heer P.C.A. Jeekel
De heer G.M.T. Jegen
Mevrouw L. Jiang
De heer E.J. de Jong en mevrouw S.L. Engels
De heer F. de Jong en mevrouw F.A. Dingemans
De heer H.D. de Jong en mevrouw S.M. Hagen
De heer M. de Jong
De heer P.A. de Jong
De heer R.M. Jong
De heer S.J. de Jong
De heer en mevrouw De Jong-Dittmann
Mevrouw mr. E.H. de Jong-van Dooijeweert
De heer en mevrouw De Jonge-Bech
De heer M. Jongerius

De heer H.A. van Joolen
Mevrouw R. de Kaay
De heer R. Kahmann en mevrouw  

L. Kahmann-Hering
De heer en mevrouw Kahn
De heer M.T.A. Kalleveen
De heer A.G. Kammerer
De heer drs. J.H. Kamps
Mevrouw drs. E. van Karnebeek
De heer drs. R. Kasteel
De heer B.J.Th. Kastrop
De heer J.P.W. Keijzer en mevrouw K. Keijzer
De heer H.J. Keiser
Mevrouw J.M. Kerkvliet
De heer T.A. Ketelaar
De heer prof. dr. A.W. Kleyn en mevrouw 

drs. I.R.A.M.G.M. van Weede
De heer R.J. Klicks en mevrouw  

N.P. van Tekelenburg
De heer J.H. Kloppenburg
Mevrouw S.H.M. Kok
De heer J.S.C.M. de Koning
Mevrouw M. Konings
Mevrouw A. Korthals Altes
De heer P.M.L. Korthals Altes
Mevrouw R.J.Q. Korthals Altes
De heer en mevrouw J.M.A. Koster
De heer drs. W.H. Koster
Mevrouw W. Kouwenhoven en de heer  

C. van Duiven
De heer P.R.C. Kraan en mevrouw E.C. Beekman
De heer en mevrouw Kramer-Kappelle
De heer en mevrouw Kranendijk
De heer ir. C. Krijgsman
De heer en mevrouw Krijgsman
De heer drs. M. Krijntjes
De heer dr. L.F.G. Krist
De heer mr. Chr.F. Kroes en mevrouw mr. R.M. Troost
Mevrouw D. Kroes
Mevrouw P. Kroes en de heer L. van den Acker
De heer D.W. Kronemeijer en mevrouw D.W.C Robers
De heer M. Kroon en mevrouw J. van den Wall Bake
De heer G.B.M. Krouwels
Mevrouw mr. A. Kruize-Schuitemaker
Mevrouw mr. E. Ter Kuile-Oosterveld
De heer mr. R.J. Kuperus
De heer en mevrouw Van der Laan-Ruding
Mevrouw D.J. van der Laan-Wallace
Mevrouw S.C.M. Ladenius
De heer mr. M.L.B. Van der Lande
De heer M.J. Langeveld
Mevrouw Van Lanschot-van der Torren
De heer F.J. Laumans
Mevrouw C.W. van Leerdam
Mevrouw J.F.R. van Leeuwen-Klein
De heer en mevrouw Leeuwenberg-Steegh
De heer en mevrouw Legro-Stoel
Sir J.M.N. Leighton

Hoofddirecteur Taco Dibbits heropende op 5 juni samen met (demissionair) minister van OCW Ingrid van Engelshoven de deuren  
van het museum, na afloop van de derde sluitingsperiode die op 15 december 2020 inging. In het eerste coronajaar was het museum  
al dicht van 13 maart t/m 13 mei en van 5 t/m 18 november

3231

https://youtu.be/6nuYp3f8SHI
https://youtu.be/6nuYp3f8SHI
https://youtu.be/6nuYp3f8SHI


De heer en mevrouw Leijdesdorff-Brummelhuis
De heer mr. A.D. Leuftink en de heer  

mr. dr. P.P. de Vries
Mevrouw Van den Leuvert en de heer Kok
De heer J. Ligterink
L. graaf van Limburg Stirum
Mevrouw A.M.C. van der Linden
De heer J.W. van der Linden
De heer G.F.H. Lipsch
Mevrouw S.M. Litjens
Mevrouw mr. M.L.A. van Loon-Labouchère
De heer mr. R.I. Loosen
Mevrouw dr. F. de Lorijn-Eikelboom
De heer drs. R.P. Los en mevrouw S. Jansen
Mevrouw mr. E.J. Louwe Kooijmans-van der Sluijs 

en mevrouw mr. A.M.E. van der Sluijs-Louwe 
Kooijmans

De heer A.A. Lugtigheid en mevrouw  
G.M.M. van Eeden

De heer H.J.M. Luykx
Mevrouw W.H. Lyppens-Honnebier
De heer en mevrouw Van Maanen-Fieren
Mevrouw drs. B.N.M. van der Maarel
De heer M.A. Maaten en de heer J. van Leeuwen
Mevrouw mr. A.C. Maats-Noordeloos
De heer C.W.F. Van der Made
Mevrouw C.E. Maljers-van Erven Dorens
De heer R. Mandos
De heer en mevrouw Van Manen-van Baak
De heer J. Manheim
De heer R. Mans
De heer A.N.T. van Marrewijk
Mevrouw E.J.M. Mathol
Mevrouw mr. C. Mayne
De heer J.W. Meeuwis en mevrouw  

C. Jansen Verplanke
Mevrouw H. van der Meij-Tcheng
Mevrouw M. Meijer en mevrouw M. Verbruggen
De heer mr. M.R. Meijer en mevrouw  

G. van Oudenallen
De heer en mevrouw J. Meijers-Benninga
De heer en mevrouw Melis-van Weeren
De heer mr. R.H. Meppelink
Mevrouw drs. C. Merkelbach
Mevrouw E.M.H. Mesker
De heer mr. A.C. Metzelaar
De heer mr. M.F.M. van der Meulen
De heer M.B.O. Meuwissen
Mevrouw C.S. de Meyere
Mevrouw M.S. Meynen
De heer A.J.L. Michel
De heer jonkheer R. van der Mieden van Opmeer
Mr. and Mrs. Eyk de Mol van Otterloo
De heer drs. A.L. van der Molen
De heer B.T. Molenaar en mevrouw S. Berg
De heer mr. T.H.B. de Monchy en mevrouw  

mr. E.M. Röben
Mevrouw M.D. Montaraz Taus
Ms. K.L. Moore-Korthals Altes

Mevrouw G.E. van Moppes
De heer E.M.M.J. Mourmans
Mevrouw C.M.L. Mulder
De heer J.B. Mulders
De heer M.M.M. Mulders
De heer F.W.H. Muller en mevrouw M. Siemons
Mevrouw R. Nassar
De heer S.T. Nauta
Prins Constantijn en Prinses Laurentien  

der Nederlanden
De heer en mevrouw Nederlof-Runia
De heer H.A. de Nennie en mevrouw 

M.D. Oudshoorn
De heer en mevrouw De Nerée tot  

Babberich-Hennemann
De heer G.J. Nielsen
Mevrouw A.D.S.M. Nijs
De heer en mevrouw Noordermeer-van Wieringen
De heer mr. R.W.Th. Norbruis
De heer drs. A. Noudari en de heer N. Noudari
De heer T. Nuijen
De heer en mevrouw Nysingh-Pladet
De heer mr. C.C. Oberman
De heer mr. A.R.T. Odle en mevrouw mr.  

J.L. Jonker Roelants
De heer M.S. Oehm
Mevrouw K.F. Oei-Lenders
De heer R. Oerlemans
De heer H.M. Oldenboom
Mevrouw drs. M.A. van Oordt
De heer en mevrouw R.F.W. van Oordt
De heer E. van Oosten en mevrouw J.C. Harmsen
De heren F. Oosterberg en B. Maussen
De heer C.P.G. Oostrom
De heer en mevrouw Van Oranje-Nassau,  

van den Broek
De heer mr. D.J. van Orden
De heer en mevrouw Orobio de Castro-de Wit
De heer en mevrouw Oudejans-Vergroesen
De heer M.H. Oudendijk
De heer en mevrouw Van Ouwerkerk-Boezer
De heer mr. J.H.F. van Overbeek
De heer G.B. Overbosch
De heer en mevrouw Paauwe
Mevrouw M. Paulssen
De heer E.L. Paulus
De heer C. Paulus van Pauwvliet
Mevrouw F. Peek-Pel
De heer en mevrouw Peeters
Mevrouw C.M.V. Pelaez
De heer en mevrouw van Pesch-Kaptijn
Mevrouw A.L.E.J. Plugge
Mevrouw J.M. Pont-Ohr
De heer en mevrouw Post
De heer drs. T.G. Poulussen
De heer K.E.B. Prenger en mevrouw D.G.L. Voerman
De heer en mevrouw Rachman-Kampstra
De heer en mevrouw Rameckers-Keuter
Mr. J. Rauber

De heer A. Rauf
De heer en mevrouw Regeur
De heer A. van Regteren Altena
Mevrouw F. van Regteren Altena
De heer C.A. Reimer
De heer D.P. Reynoldson en de heer T.H. Lexmond
De heer ir. J. Ridder
De heer P. Riemens
De heer D.E.W van Riet en mevrouw G.H. Schiphorst
De heer en mevrouw A.G. van Riet-W.J. de Schipper
De heer en mevrouw Rietbergen-Mulderink
Mevrouw A.M. Rijke
De heer en mevrouw Rijsterborgh-de Jong
Mevrouw H.R. Rinkes
De heer en mevrouw Rinnooy Kan-van der Dussen
De heer en mevrouw Rodriques Garcia
De heer drs. J.H.P. Roeland
De heer Th. Röell
De heer G.J. Roling
De heer A.F. van Romondt
De heer en mevrouw Rooij
De heer ir. W. de Rooij
De heer en mevrouw Van Rosmalen-de Koning
De heer en mevrouw Rozendaal
De heer drs. M. Ruding
De heer C. Ruers
De heer J.A.K. Rustveld
De heer en mevrouw de Ruyter van Steveninck-

Sybrandy
Mevrouw L.W. Salomons
Mevrouw drs. M.J. Sanders-ten Holte
De heer en mevrouw Schaap-Warmink
De heer J.N. van Schaik
De heer R.J. van Schaik
De heer R.J. Schampers en mevrouw  

V. Schampers-Car
Mevrouw M. Scheele
De heer T.H. Scheer en mevrouw S. Scheer-van Goch
De heer G.P. Scheij
Mevrouw H.G.M. Schellens
De hooggeboren heer en mevrouw 

Schimmelpenninck-Hartman
De heer W.E. Schipper
De heer en mevrouw Schlichte Bergen-van Nierop
Mevrouw C.M. Schmidt
De heer T.R. Scholte
De heer drs. H.M.C.M. Schölvinck
De heer M.S. Schouten
De heer en mevrouw Schouten-van Eys
De heer en mevrouw Schouten-Fikkert
De heer drs. J.A. Schoutsen
De heer G. Schouw
De heer P. Schouwenaar
Mevrouw M.J. Schreiner
De heer en mevrouw Schreuders-van Meeteren
Mevrouw A.E. Schrijver-Musters
De heer en mevrouw Schukken-Koo
Mevrouw M. Schulte Fischedick
De heer en mevrouw Sijbesma

De heer W. Sijthoff en mevrouw M. Vos
De heer J.J.J. Sleper
De heer en mevrouw Van der Slikke-Swelheim
De heer en mevrouw Slokkers-van Mierlo
De heer J. van Slooten
De heer en mevrouw Smalbraak-Loudon
De heer J. Smeets
Mevrouw H.A.J.M. Smeyer-van der Ven en mevrouw 

M.F.I.G. Demenint-van der Ven
De heer mr. D.J. Smit
De heer en mevrouw Smit-Loor
Mevrouw drs. K.G. Smit-Schulting
De heer en mevrouw J.H.M. Smulders
De heer R.D. Sol
De heer mr. P. Somers
De heer drs. C.A.C. Spaans
De heer M. Spijkers
De heer en mevrouw Spruijt-Schiphorst
De heer G.J.R. Staal
De heer G.P.J. Staveren van Dijk
De heer mr. K. Stelling
De heer mr. W.F.C. Stevens
De heer W.J.C. Stevens en mevrouw  

L.C.A. Stevens-Meewis
De heer en mevrouw Stigter-Aerden
De heer J.B. Stock en mevrouw L.S. Hendrikse
De heer E.B. van der Stok en mevrouw S.L. Koole
Mevrouw W. Stolle-de Vries
De heer D.P. Stolp
Mevrouw S. Stoop en mevrouw  

A.M. de Ruijter-Schutte
De heer P.J. Stork en de heer M. van Erp
Mevrouw A.C. Stradmeijer
De heer R.E. Strating
Mevrouw M.C.M. Strating-Schulte Fischedick
De heer en mevrouw Strik-Lenoir
De heer S. Stuijt en mevrouw L. van Deth
De heer mr. F.D.E. Sulzer
De heer drs. J.H. de Swart, RA
Mevrouw E.C.G. Tacx
De heer Tedder
De heer mr. F.L.L.M. Terwindt
De heer mr. C.N. Teulings
De heer en mevrouw Teulings-van Dijk
Mevrouw T.M. Teves
De heer M. van Thiel
De heer drs. R.C.R.J. van Thiel
Mevrouw F.J.M. Tielenius Kruythoff
De heer en mevrouw Tielenius Kruythoff-van  

der Schrieck
De heer en mevrouw Van Tilburg
Mevrouw R.F. Timmer
De heer L.S. Tjong-A-Tjoe
De heer S. Todi
De heer en mevrouw Tondu
De heer en mevrouw Van Tongeren-Janssens
De heer drs. P. Toorenburgh
De heer P. Treumann en mevrouw E. Heckman
De heer en mevrouw van Trojen
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Mevrouw E.M.G. Trommelen
Mevrouw M.W.T.A. Tsuff
Mevrouw Tutert-Mikhailova
De heer en mevrouw Tuzgöl-Willigers
Mevrouw I. van Uden
De heer H.F. Uittenbogaart
De heer H.J.S.G. Ummels
De heer en mevrouw Van Urk-van der Hoeven
Mevrouw A. van der Valk
De heer P.A. van der Valk
De heer K.W. Valken
Mevrouw M.H.M. Vastenavond
De heer en mevrouw Veen-van Dijk
Mevrouw A.C.H. van de Veer
Mevrouw F. van der Veer
De heer en mevrouw J. van der Veer
De heer en mevrouw Vehmeijer-Heeman
Mevrouw mr. B.W.G. van der Velden
De heer ir. J.C.H. Veldhuizen
De heer en mevrouw Veldink-Bijl
Mevrouw A.P.J.M. Verbeek
Mevrouw C.H.F. Verbeek
Mevrouw A.W.J. Verdonk
De heer en mevrouw Verhaak-Voet
De heer B. Verheeke
De heer en mevrouw Verhoef-van Spaendonck
De heer F.J.M. Verhoeven
De heer A. Verkade
De heer A.C.M. Verlinde
Mevrouw mr. I.H. Vermeeren-Keijzers
De heer H.M. Vermeulen
De heer M.B.M. Vermeulen en mevrouw 

C. Vermeulen-Meiners
De heer en mevrouw Verstijnen-Aldenkamp
De heer en mevrouw Verveld-Röder
De heer en mevrouw Vestering-Peek
De heer P.W. Vijn
De heer jhr. drs. D.M. de Villeneuve
Mevrouw H.A.W.M. Visser
Mevrouw M.Th.L.M. Visser
De heer R.J. Vlek en mevrouw H. de Bordes
De heer en mevrouw Vlek-Peek
De heer M.R. Voerman
De heer en mevrouw Voerman-Luiting
De heer R. Volkers
De heer W.N.H. van der Vorm
De heer G.S.P. Vos
De heer drs. J. Vos
De heren Lucas Vos en Bart Stefels
De heer Van der Vossen, MSc
De heer J.R. Voûte en mevrouw N. Engelberts
De heer drs. P.A. Voûte
Mevrouw M.M. Voûte-de Gaay Fortman
De heer A.P. Vriens
De heer drs. C.C. de Vries en de heer P. Titulaer
De heer mr. J.C. van Vuurde
De heer R. de Waal
De heer en mevrouw Van Waesberghe-

Dusseldorp

Mevrouw W.K. Wagenaar-Burgemeister
Mevrouw A.C. Wall Bake
De heer en mevrouw Wassenaar
De heer en mevrouw Van Wassenaer-Nijhof
De heer en mevrouw Van Wassenaer-Shavgenia
De heer en mevrouw Wateler-Siebrands
Mevrouw B. Weber
De hoogwelgeboren vrouwe A.C.S.S. van Weede
De heer en mevrouw Van Weede-Heerkens 

Thijssen
Jonkheer en mevrouw Van Weede  

van Dijkveld-Witte
De heer mr. J.A. van Weegen
De heer en mevrouw Van Weering-van Loon
De heer A.P. van der Wees
De heer en mevrouw Wentzel-Bieze
De heer dr. F.M. Werger
Mevrouw G. Werner-Bäumer
De heer P. Wesly
De heer en mevrouw Wesseling
Mevrouw H.G. Wessels
Mevrouw I. Wessels
Mevrouw M.I. Westrik
De heer L.J.L. Wetemans
Mevrouw drs. A.E.G.P. van de Wetering
Mevrouw A.T.R. Wielinga-Venker
De heer A.M. Wiersema en mevrouw 

N. Wiersema-Horenberg
De heer G.J. Wijers en mevrouw E.A. Sijmons
De heer en mevrouw Van Wijlen-Bobeldijk
Mevrouw V.C.R. Williams
De heer en mevrouw de Wilt
De heer W. Winkel en mevrouw  

I. Munoz Triguero
De heer drs. C.M. de Wit
Jonkheer en mevrouw Witsen Elias-Kool
De heer en mevrouw Witt Wijnen-Jansen 

Schoonhoven
Mevrouw P.S. Wittebol
De heer A. Woensdregt
De heer H.P.M. van Woensel
Mevrouw dr. A.D. Wolff-Albers
De heer en mevrouw Wulfse
De heer mr. H.A. Wurfbain
De heer en mevrouw van der Wyck-van Tetering
De heer en mevrouw A.R. Wynaendts
The Earl Of Yarborough
De heer en mevrouw C. van Zadelhoff
De heer en mevrouw Zanders-van Dam
Michiel de Zeeuw en Robert Bout
De heer drs. N.J.T. Zimmerman
Mevrouw A.D. Zonneveld-van Geest
De heer en mevrouw Zwaan

Impressie van de tentoonstelling Vergeet me niet. Meer dan 100 renaissanceportretten: Van Dürer tot Sofonisba, die op 1 oktober opende 
en op 19 december 2021 vervroegd moest sluiten vanwege de coronamaatregelen (zie ook pp. 7–8, 107–108, 109–110)
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sCHENKErs EN LEGATOrEN COLLECTIE

Beeldende Kunst
De heer H.C.P. Berbee, Amsterdam
Broere Charitable Foundation
De heer F.W. Brom, Wassenaar
De heer J. Dees en R. van der Star
De heer P. Derrez en W. Hoogstede,  

Amsterdam
De heer J. Geurts, Amsterdam
Mevrouw R.E. van Gulik, Amstelveen
De heer en mevrouw Humphries, Tasmanië
Mevrouw A. Juillerat, Zwitserland
De heer G. Lemmens, Nijmegen
Mevrouw Leung Siu Wai 
De heer W.D.C. Lunsingh Scheurleer
De heer C.J.A.M. Merkelbach van Enkhuizen, 

Amsterdam
De heer M. en mevrouw G. Sismann, Parijs
Mevrouw E.B. Valk, Oosterbeek
De heer A. de Veer, Utrecht
De heer H.B. van der Ven, Den Haag
De erven Anny Wafelman-Morpurgo
Anonieme schenkers

Geschiedenis
Organisatie Black Lives Matter-demonstratie, 

Middelburg, 8 juni 2020
De erven Piet Esser
De heer G.A. Kessler, Oenkerk
De heer M.T. Ostkamp
Paint it Yellow
De heer M. Roemers, Delft
De heer F. van der Veen, Apeldoorn
De heer J.F. Wendte, Amsterdam
Anonieme schenkers

Rijksprentenkabinet
De heer B. van Baalen, Gorinchem
De heer N. Benn, New York
De heer C.H.R. Berbee, Voorschoten 
De heer en mevrouw Boekhoven, Arnhem
De erven van de heer P. Clement
Mevrouw N. Duursma, Amsterdam
Mevrouw E. Eerdmans, Dodewaard
De heer J.P. Filedt Kok, Amsterdam
De heer H.J. Herwig en mevrouw  

A.H. Herwig-Kempers, Aerdenhout
Mevrouw A. Hilhorst, Warder
Mevrouw J. Honnebier-Borggreve
De heer B.T.P. van Hugten, Utrecht 
ING 
De heer S.F. Joseph, Brussel
De heer M. Jürgens, Amsterdam 
De heer M.H. Krekt, Oostvoorne
De heer M. Lubbers, Rotterdam 
De heer C.J.A.M. Merkelbach van Enkhuizen, 

Amsterdam
De heer W. den Ouden, Varik

Mevrouw C.E. van Rappard-Boon, Amsterdam
Collectie Jos Ruijs, Zeist/Amsterdam
De heer T. Simmers en J. van Bergen, 

Amsterdam
Schenking van Nicolaas Teeuwisse OHG
De heer P.A. Terwen, Leiden
De heer H.B. van der Ven, Den Haag
Mevrouw H. Waterreus, Westergeest
De heer R. Zietz, Londen
De heer A.M.B. de Zwart, Haarlem
Anonieme schenkers

Bibliotheek
Mevrouw M. Boom, Leiden
De heer M. Corbijn (Corbino), Deil
De heer C.M. Corbijn van Willenswaard 
De heer L. Droppert, Vlaardingen
De heer J.P. Filedt Kok, Amsterdam
De heer D.J. van Ham, Heemstede
Mevrouw F. van den Heuvel, Den Bosch
De heer B.T.P. van Hugten, Utrecht
De heer K. Kaldenbach, Amsterdam
Mevrouw L. Kuijk, Brussel (schenking uit de 

collectie Jan Kuijk en Martina Elshoff)
De heer en mevrouw C.A. Kuyt en  

A. Kuyt-Pot, Koog aan de Zaan  
(via Martine Hinterding-Kuyt)

Mevrouw S. Oosterwijk, St. Andrews
De heer H. van Raalte, Amsterdam
De heer D. van Reenen
De heer C. Schuckink Kool, Groningen 
De heer M. Tütüncü
De heer R. de Vet
De heer J. van der Voort, Vlaardingen
Mevrouw E. van der Vossen-Delbrück, 

Amsterdam
Mevrouw S. Wijnsma  

(Antique Pattern Library), Wormer
Anonieme schenkers

Op 28 oktober vond het eerste schenkersdiner plaats sinds de uitbraak van corona. De locatie van de bijeenkomst  
was het recent geopende CollectieCentrum Nederland in Amersfoort, het depot van onder andere het Rijksmuseum
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De jaarlijkse tuintentoonstelling was gewijd aan de Amerikaanse kunstenaar Elsworth Kelly. Voor het eerst waren negen 
monumentale beelden van Kelly in Nederland te zien, waaronder Yellow Blue uit 1969. De tentoonstelling werd mede mogelijk 
gemaakt door de Don Quixote Foundation/Rijksmuseum Fonds, de Ellsworth Kelly Studio, de Art Mentor Foundation Lucerne,  
Pon Holdings B.V. en de Rijksclub (zie ook pp. 43–44, 247)
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Eveneens in de zomermaanden te zien in de Rijksmuseumtuinen: White Curve (for Menil) uit 2015 en White Ring uit 1963  
van Ellsworth Kelly (zie ook pp. 41–42, 247)
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BErICHT VAN DE rAAD VAN TOEZICHT

In 2021, het tweede jaar van de coronapandemie, is het Rijksmuseum in totaal bijna de helft  
van de tijd gesloten geweest. Er werd net als in het voorgaande jaar een groot beroep gedaan 
op de flexibiliteit en het doorzettingsvermogen van de medewerkers en zij hebben opnieuw  
een grote veerkracht en creativiteit laten zien. Ondanks de beperkende maatregelen werd voor 
het publiek een breed scala van activiteiten georganiseerd, zowel in het museum als online,  
en ging het werk aan de collectie en de gebouwen door. De Raad heeft grote waardering voor  
de inzet van de organisatie in deze lastige periode en dankt de medewerkers voor hun 
inspanningen en bijdragen.

Ook het werk van de Raad werd beïnvloed door de coronasituatie. Door de onzekerheid die  
de pandemie met zich meebracht, is veel gesproken over de ontwikkelingen op korte termijn, 
met name op financieel gebied. Voor discussies over strategie en het beleid op langere termijn 
was daardoor minder ruimte dan de Raad zou wensen, waarbij ook het online-vergaderen belem-
merend werkte. De visie en strategie voor de langere termijn zijn voor de Raad een prioriteit  
in het lopende jaar. 

De Raad wil op deze plek eveneens zijn grote dankbaarheid uiten jegens de overheid die, 
naast de algemene steunmaatregelen, ook in het afgelopen jaar extra steun toekende aan  
de culturele sector. De extra subsidie die het Rijksmuseum ontving, maakte het mogelijk om  
de kennis en ervaring te behouden die in de afgelopen jaren in de organisatie zijn opgebouwd. 
Ook de founder, (hoofd)sponsoren, partners en schenkers bleven het Rijksmuseum het afgelopen 
jaar steunen met genereuze bijdragen. De Raad is ook aan hen veel dank verschuldigd. 

Overleg met de directie en organisatie

De Raad heeft in het verslagjaar regelmatig overleg gevoerd met de directie, vrijwel alleen  
via videovergaderen. Er is één fysieke bijeenkomst geweest. Bij de vier reguliere vergaderingen 
was de Raad voltallig aanwezig. Bij de twee extra vergaderingen was de meerderheid van de Raad 
aanwezig. Buiten de vergaderingen hadden de voorzitter en individuele leden van de Raad 
regelmatig contact met de voorzitter en leden van de directie. 

De coronasituatie werd in elke vergadering besproken, waarbij naast de financiën steeds veel 
aandacht is geschonken aan het welzijn van de medewerkers. De in 2020 opgestelde scenario’s 
zijn nog steeds leidend, waarbij 2021 en 2022 als overbruggingsjaren worden gezien en vanaf 2023 
een herstel in het bezoekersaantal wordt verwacht. Door de extra steun van de overheid is voor-
komen dat er dieper in de organisatie moest worden gesneden en is het ook in 2021 gelukt om 
de organisatie in stand te houden en daarmee de nodige kennis en ervaring voor het museum 
te behouden. 

Evenals in voorgaande jaren werd in iedere reguliere vergadering een kwartaalrapportage  
van de directie besproken. Met deze rapportages wordt de Raad uitgebreid geïnformeerd over 
ontwikkelingen op museaal gebied, de activiteiten op het gebied van collectievorming en -beheer, 
tentoonstellingen, publicaties, wetenschappelijk onderzoek, relatiebeheer in de ruimste zin van 
het woord (o.a. subsidiegevers, sponsoren en schenkers), het sociale beleid en het personeels beleid. 
Ook in deze rapportages klonken de gevolgen van de coronasituatie door. Een aantal activiteiten, 
zoals beheer en behoud van de collectie en van de gebouwen, ging binnen de coronamaat regelen 
zoveel mogelijk door. Om de verbinding met het publiek te behouden, werden de digitale kanalen 
(nog) belangrijker. Ook werd de Raad via deze rapportages op de hoogte gesteld van de acties 
die werden genomen om de medewerkers betrokken te houden bij het museum en te onder-
steunen bij het thuiswerken. Naast deze inhoudelijke rapportage en de financiële rapportage 
zijn enkele meetpunten afgesproken waarover de directie in het vervolg ieder kwartaal zal 
rappor teren (o.a. aantal en samenstelling van het fysieke en online-bezoek en de waardering 
van de bezoekers).

Voor het eerst sinds ruim anderhalf jaar werd een fysieke bijeenkomst gehouden. De september-
vergadering vond plaats in het CollectieCentrum Nederland (CC NL) in Amersfoort. Tijdens de rond-
leiding kreeg de Raad een toelichting op het collectiebeheer in dit nieuwe gemeenschappelijke 
depot van het Nederlands Openluchtmuseum, Paleis Het Loo, de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed en het Rijksmuseum. De gelegenheid werd verder aangegrepen om een themabijeen-
komst te houden waarin het tentoonstellingsbeleid op langere termijn centraal stond en conser-
vatoren presentaties gaven over de voor 2022 geprogrammeerde tentoonstellingen. Ook werd 

een toelichting gegeven op de ambities van het museum op het gebied van duurzaamheid.  
Het CC NL was hiervoor bij uitstek een geschikte locatie: het gebouw is een van de duurzaamste 
in Nederland en heeft een BREAAM-certificering met vijf sterren, de hoogst haalbare score.

Het gesprek over de toekomstvisie en de ontwikkelingen in de periode na de pandemie werd 
in het verslagjaar voortgezet, aan de hand van thema’s als ‘nationaal en internationaal’ en ‘fysieke 
locatie en digitaal domein’.

De Raad heeft bijzondere aandacht gegeven aan een aantal actuele onderwerpen. Het beleid 
op het gebied van cybersecurity en de maatregelen om data- en IT-systemen verder te beveiligen 
is besproken. Aan de hand van een risicoanalyse zijn mogelijke gevolgen van het veranderende 
klimaat aan de orde gesteld. Het klimaat is opgenomen in het overzicht van belangrijkste risico’s. 
In de tweede helft van het jaar is tijdens de reguliere vergaderingen en een ingelaste vergadering 
uitgebreid gesproken over de mogelijke verwerving van De vaandeldrager van Rembrandt. 
Inmiddels is parlementaire goedkeuring verkregen voor verwerving van het schilderij door  
de Nederlandse Staat. Na een tour door Nederland zal het werk een plek krijgen in de Eregalerij 
van het Rijksmuseum. 

Met de verhuizing van de collectie naar het CollectieCentrum Nederland en de opening door  
de (demissionair) minister van OCW op 13 september 2021 is dit grote bouw- en inrichtingsproject 
(binnen begroting en planning) afgerond en is het CC NL als vast punt van de agenda afgevoerd. 

Door de coronamaatregelen was het slechts beperkt mogelijk om uitvoering te geven aan  
de afspraak dat leden van de Raad vanuit hun eigen expertise en achtergrond zich met meer 
aandacht verdiepen in bepaalde onderwerpen en daartoe periodiek spreken met de relevante 
afdelingen in de organisatie. De Raad wil op deze wijze zijn kennis van bepaalde onderwerpen 
als educatie en het digitale domein vergroten en zodoende zijn toezichthoudende en adviserende 
functie beter vervullen. Deze afspraak brengt geen wijziging van verantwoordelijkheden met zich 
mee: de gehele Raad blijft ook voor deze onderwerpen verantwoordelijk. 

De Raad hecht eraan om regelmatig contact te onderhouden met het medezeggenschaps-
orgaan. Het streven is dat bij iedere Overlegvergadering met de Ondernemingsraad een lid van 
de Raad aanwezig is. In 2021 woonden de voorzitter en drie leden van de Raad ieder een Over-
leg vergadering bij.

Onderling overleg en Governance Code Cultuur

Het Rijksmuseum onderschrijft de Governance Code Cultuur voor goed bestuur en toezicht.  
In het Bestuursverslag is een aparte paragraaf opgenomen waarin het Rijksmuseum toelicht 
hoe het de principes toepast. In het verslagjaar zijn de statuten en het reglement van de Raad 
van Toezicht respectievelijk de directie aangepast om ze in lijn te brengen met de Governance 
Code Cultuur 2019. Andere aanleidingen voor de wijziging waren de Wet bestuur en toezicht rechts-
personen en het verzoek van de minister van OCW om te worden gehoord bij de benoeming  
van leden van de Raad. Vanuit de verantwoordelijkheid van de minister voor de Rijkscollectie  
wil de minister nauwer betrokken zijn bij de musea die belast zijn met het beheer van delen  
van de Rijkscollectie.

De Raad heeft zonder de directie vergaderd over een voorstel voor de invulling van de vacature 
in de Raad door het terugtreden van de heer Goedkoop wegens het bereiken van de maximale 
zittingstermijn van acht jaar. Het voorstel was voorbereid door een Benoemingscommissie, bestaande 
uit mevrouw Kersten (voorzitter) en de heer Leighton. 

In een tweede vergadering zonder de directie stonden de uitkomsten van de zelfevaluatie 
centraal. De zelfevaluatie is afgelopen jaar uitgevoerd onder begeleiding van een externe deskundige 
en bestond uit een vragenlijst en individuele gesprekken met de leden van de Raad, de directie 
en de secretaris. De uitkomsten van de zelfevaluatie waren in het algemeen positief. Het belang-
rijkste aandachtspunt is het creëren van voldoende tijd voor overleg over de langetermijn strate-
gie en inhoudelijke aangelegenheden. Met de themabijeenkomst over het tentoonstellingsbeleid 
is voor het tweede punt een eerste aanzet gegeven, waaraan de Raad in het lopende jaar vervolg 
wil geven. Verder is gesproken over de jaargesprekken met de individuele leden van de directie. 
Deze gesprekken worden door de voorzitter gevoerd samen met de vicevoorzitter of de voor zitter 
van de Financiële Commissie. De prioriteiten die voor 2021 met de directie als geheel en met  
de directieleden afzonderlijk waren afgesproken, zijn doorgenomen en de nieuwe prioriteiten 
zijn bepaald. 
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De nevenactiviteiten van de leden van de Raad en de directie en mogelijke belangen ver strenge -
ling zijn besproken. De Raad en de directie zijn alert op mogelijke ongewenste belangen verstrenge-
ling. Bij nieuwe nevenactiviteiten wordt besproken of deze kunnen worden gecombineerd met 
het lidmaatschap van de Raad of de directie. In het verslagjaar is daarnaast – buiten aanwezig-
heid van de hoofddirecteur – gesproken over een overdracht aan de Staat van een groep kunst-
werken ter voldoening van erfbelasting in combinatie met een schenking van een aantal kunstwerken 
door de familie van de hoofddirecteur. De Raad heeft vastgesteld dat de gebruikelijke procedure 
wordt gevolgd en dat de hoofddirecteur niet bij de besluitvorming is betrokken. 

Financiën

Aan de jaarrekening over 2020 is ter voorbereiding van de formele besluitvorming een extra 
overleg besteed, waarbij besloten is om een deel van de extra subsidie in reserve te houden 
voor latere jaren gezien de onzekerheid over de coronaontwikkelingen. De jaarrekening is vervolgens 
in aanwezigheid van de accountant in een reguliere vergadering met de directie besproken  
en goedgekeurd. In deze vergadering heeft de accountant het Accountantsverslag 2020 toegelicht.

In iedere kwartaalvergadering werd met de directie overlegd over de financiële gang van zaken. 
Dit gebeurt aan de hand van een schriftelijke rapportage van de financiële resultaten. Het af-
gelopen jaar is gezien de bijzondere omstandigheden vaker dan gebruikelijk een prognose voor 
het gehele jaar gemaakt en zijn verschillende financiële scenario’s besproken.

Het geactualiseerde overzicht van de belangrijkste risico’s is besproken. Aan de voorheen tien 
risico’s is het klimaat toegevoegd. Deze ‘top-elf’ is bepaald op basis van een matrix waarin de risico’s 
op diverse gebieden in kaart zijn gebracht, zoals collectie, financiën, exploitatie, organisatie, ICT 
en externe risico’s. Voor de belangrijkste risico’s wordt gekeken wat de kans is dat het zich voor-
doet, en in hoeverre mitigerende maatregelen bijdragen aan het verkleinen van deze kans en/of 
het verkleinen van de gevolgen wanneer het risico zich voordoet. Aan de hand van deze scores 
wordt beoordeeld of aanvullende maatregelen nodig zijn. 

Financiële Commissie

De Financiële Commissie, die bestaat uit de heer Vogelzang (voorzitter) en mevrouw Kersten, 
bespreekt de financiële onderwerpen in detail met de directie en doet daarvan verslag aan de Raad. 
Op basis hiervan vindt binnen de gehele Raad het gesprek over de financiële aangelegenheden 
plaats. In verband met de coronasituatie zijn extra maandelijkse overleggen ingevoerd en is er regel-
matig tussentijds contact geweest tussen de voorzitter van de commissie en de zakelijk directeur. 

De Financiële Commissie heeft vijfmaal videovergaderd, waarbij de belangrijkste gespreks-
onderwerpen werden gevormd door de gevolgen van coronasituatie voor financiën en organisatie, 
de jaarrekening 2020 en de begroting 2022. De vergadering van de Financiële Commissie waarin 
de jaarrekening 2020 werd besproken, werd bijgewoond door de externe accountant. In deze 
vergadering zijn ook de Management Letter 2020 en het Accountantsverslag 2020 doorgenomen. 
De voorzitter van de Financiële Commissie heeft buiten aanwezigheid van de directie het jaar-
lijkse gesprek met de accountant gevoerd.

Andere onderwerpen die het afgelopen jaar aan de orde kwamen, waren het CC NL, de uit-
voering van de aanbevelingen uit de Management Letter en de fiscaliteit. Het streven is om de vast-
stel lingsovereenkomst met de Belastingdienst te verlengen. In deze overeenkomst zijn afspraken 
gemaakt over de wijze waarop het fiscale resultaat van het Rijksmuseum wordt bepaald.  
Het Rijksmuseum en de Belastingdienst hebben in deze overeenkomst tevens vastgelegd dat  
ze het oneens zijn over de vraag of het Rijksmuseum belastingplichtig is voor de vennootschaps-
belasting. Het museum is van mening dat dit niet het geval is, de Belastingdienst wel. Het 
Rijksmuseum realiseert in de praktijk geen fiscale winst, waardoor er geen vennoot schaps-
belasting verschuldigd is. De compensabele verliezen blijven bij deze overeenkomst in stand. 

Samenstelling

Per 1 april 2021 is de heer Goedkoop uit de Raad teruggetreden wegens het bereiken van de maxi-
male zittingstermijn van acht jaar. De Raad dankt de heer Goedkoop voor zijn belangrijke bijdragen 
aan het werk van de Raad. 

Voor het vervullen van deze vacature heeft de Raad eind 2020 een Profielschets vastgesteld 
en een Benoemingscommissie ingesteld. De Benoemingscommissie bestond uit mevrouw Kersten 
(voorzitter) en de heer Leighton. Bij hun werk werd de Benoemingscommissie geadviseerd  
en ondersteund door een extern bureau. De vacature is in december 2020 bekendgemaakt in twee 
landelijke dagbladen. 

Voor het nieuwe lid is het volgende profiel gehanteerd: een onafhankelijke, vernieuwende 
denker met deskundigheid die relevant is voor de collectie van het Rijksmuseum, bijvoorbeeld 
op het gebied van kunstgeschiedenis, cultuurgeschiedenis of sociale geschiedenis, en met maat-
schappelijke en bestuurlijke ervaring, die een visie heeft op gebieden als collectievorming en ten-
toonstellings- en publieksbeleid. Op basis van de reacties op de advertentie en een overzicht  
van kandidaten die via andere kanalen door de Benoemingscommissie waren ontvangen, is een 
shortlist opgesteld. In het eerste kwartaal van 2021 zijn gesprekken met kandidaten gevoerd. 

Aan de (demissionair) minister van OCW, de Ondernemingsraad en de hoofddirecteur is het voor-
nemen voorgelegd om mevrouw prof. dr. M.H. Westermann te benoemen. Mevrouw Westermann 
is Professor of Arts and Humanities en Vice Chancellor en Chief Executive van de New York Uni-
versity Abu Dhabi. De reacties op het voornemen waren unaniem positief en de Raad heeft 
mevrouw Westermann per 7 juli 2021 benoemd als lid van de Raad.

Goedkeuring Jaarrekening en bestemming van het exploitatieresultaat 2021

De door de directie opgestelde jaarrekening over het boekjaar 2021 is gecontroleerd door KPMG 
Accountants N.V. De verklaring van de accountant is opgenomen bij de overige gegevens. De directie 
heeft de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad. De Raad heeft na kennisneming 
van de controleverklaring en het accountantsverslag de jaarrekening goedgekeurd, waarna deze 
door de directie van de Stichting is vastgesteld. Met goedkeuring van de Raad heeft de directie 
besloten het exploitatiesaldo toe te voegen aan de algemene reserve (zie ook de paragraaf 
‘Bestemming van het exploitatiesaldo’ in de jaarrekening). 

Tot slot

De pandemie is nog niet voorbij en ook in het lopende jaar wordt opnieuw een groot beroep 
gedaan op de inzet en flexibiliteit van de organisatie. De Raad van Toezicht is dankbaar dat het 
Rijksmuseum zich gesteund weet door de overheid en de (hoofd)sponsoren, partners en schenkers, 
en wenst directie en medewerkers veel succes in 2022. 

Amsterdam, 21 maart 2022
Raad van Toezicht
Dhr. ir. A. Wynaendts, voorzitter
Mw. mr. drs. H.H. Kersten, vicevoorzitter 
Mw. drs. N. Azough
Mw. prof. dr. J.F.T.M. van Dijck 
Sir John Leighton
Dhr. drs. C.F.H.H. Vogelzang
Mw. prof. dr. M.H. Westermann
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Samenstelling Raad van Toezicht 

De heer ir. A. Wynaendts (1960), voorzitter 
CEO en voorzitter Executive Board AEGON N.V. 
(tot 15 mei 2020)
Nevenfuncties
Lid Board of Directors Air France-KLM S.A.; 
voorzitter Raad van Commissarissen Puissance 
B.V.; lid Board of Directors Citigroup (tot novem-
ber 2021); lid Raad van Afgevaardigden Stichting 
VUmc Cancer Center Amsterdam; lid Bestuur 
Nationaal Fonds 4 en 5 mei; lid Raad van Toezicht 
Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe; 
lid Advisory Board Salesforce EMEA; lid Board 
of Directors Uber Technologies, Inc.; voorgedragen 
voor benoeming tot voorzitter van de Super-
visory Board van Deutsche Bank AG (aandeel-
houders vergadering op 19 mei 2022)

Mevrouw drs. N. Azough (1972) 
Zelfstandig adviseur in het sociaal domein  
en senior partner Colourful People
Nevenfuncties
Voorzitter Raad van Advies van KIS 
(Kennisplatform Integratie & Samenleving/
Verwey Jonker Instituut); voorzitter bestuur 
ECHO – Expertise Centrum Diversiteitsbeleid; 
lid bestuur Stichting Read My World; lid Raad 
van Toezicht Nederlands Jeugdinstituut;  
lid Raad van Advies en Inspiratie van de Nationale 
Politie voor Iedereen; lid Raad van Advies SER 
Diversiteit in Bedrijf

Mevrouw prof. dr. J.F.T.M. van Dijck (1960)
Universiteitshoogleraar Media & Samenleving 
Universiteit Utrecht
Nevenfuncties
Voorzitter bestuur Stichting De Groene 
Amsterdammer; columnist Het Financieele Dag
blad; lid bestuur Utrechts Universiteitsfonds; 
lid international Advisory Board, Humboldt 
Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG), 
Berlijn; lid Adviesraad PublicSpaces (publieke 
non-profitorganisatie voor online-samen-
werking); lid Adviesraad Institute for Information 
Law (IVIR), University of Amsterdam; lid Raad 
van Toezicht CLARIAH (Common Lab Research 
Infrastructure for the Arts and Humanities);  
lid Raad van Toezicht Universiteit Leuven;  
lid Adviesraad Instituut voor Beeld en Geluid; 
lid Ethische Adviesraad van de PO-Raad 
(Primair Onderwijs)

De heer dr. H. Goedkoop (1963) (tot 1 april 2021)
Historicus en schrijver; presentator van histori-
sche televisieprogramma’s (Andere Tijden)

Mevrouw mr. drs. H.H. Kersten (1965), 
vicevoorzitter
Partner Stibbe 
Nevenfuncties
Voorzitter verenigingsbestuur van het 
Nederlandse Rode Kruis; lid bestuur Stichting 
RCO Foundation; lid Raad van Commissarissen 
STMicroelectronics N.V.; lid Raad van Advies 
Instituut van Internal Auditors; voorgedragen 
voor benoeming in de Raad van Commissarissen 
Wolters Kluwer (aandeelhoudersvergadering 
op 21 april 2022)

Sir John Leighton (1959) 
Director-General, The National Galleries  
of Scotland
Nevenfuncties
Lid bestuur De Pont Museum, Tilburg;  
fellow Royal Society Edinburgh; lid Scientific 
Committee, Art Mill Museum Project, Doha (Qatar)

De heer drs. C.F.H.H. Vogelzang (1962)
CEO Danske Bank A/S (tot 19 april 2021)
Nevenfuncties
Lid Raad van Commissarissen Wolters Kluwer N.V.

Mevrouw prof. dr. M.H. Westermann (1962) – 
vanaf 7 juli 2021
Vice-chancellor en Chief Executive New York 
University Abu Dhabi
Professor of Arts and Humanities New York 
University Abu Dhabi
Nevenfuncties
Bestuurslid Educational Testing Service 
(Princeton, VS); bestuurslid The International 
Alliance for the Protection of Heritage in Conflict 
Areas; redactielid Studies in Netherlandish Art 
and Cultural History; voorzitter Scholar Rescue 
Fund Selection Committee; lid Adviescommissie 
Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek; 
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Van boven naar beneden,
van links naar rechts 
De heer Wynaendts 
Mevrouw Azough 
Mevrouw van Dijck 
De heer Goedkoop 
Mevrouw Kersten 
Sir Leighton 
De heer Vogelzang 
Mevrouw Westermann

rOOsTEr VAN AFTrEDEN

 GEBOORTEDATUM BENOEMD  HERBENOEMD HERBENOEMING MAX. ZITTINGSDUUR TOT

Mw. Azough 1972 2018 – 2022 2026
Mw. Van Dijck 1960 2020 – 2024 2028
Dhr. Goedkoop 1963 2013 2017 – 2021
Mw. Kersten 1965 2015 2019 – 2023
Dhr. Leighton  1959 2016 2020 – 2024
Dhr. Vogelzang 1962 2015 2019 – 2023
Mw. Westermann 1962 2021 – 2025 2029
Dhr. Wynaendts 1960 2018 – 2022 2026
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PrOFIELsCHETs rAAD VAN TOEZICHT

Deze Profielschets is opgesteld op basis van de statuten van de Stichting Het Rijksmuseum  
(‘de Stichting’) en de relevante bepalingen uit de Governance Code Cultuur. 

Stichting Het Rijksmuseum
Het Rijksmuseum verbindt mensen, kunst en geschiedenis. In het Rijksmuseum krijgen kunst  
en geschiedenis betekenis voor een breed samengesteld, hedendaags (inter)nationaal publiek. 
Als nationaal instituut biedt het Rijksmuseum een representatief overzicht van de Nederlandse 
kunst en geschiedenis vanaf de Middeleeuwen en belangrijke aspecten van Europese en Aziatische 
kunst. Het Rijksmuseum bewaart, beheert, conserveert, restaureert, onderzoekt, bewerkt, verzamelt, 
publiceert en presenteert voorwerpen van kunst en geschiedenis, in en buiten het eigen gebouw.

Het Rijksmuseum beheert voor het publiek van nu en morgen een collectie van ruim 1 miljoen 
(kunst)objecten en ontvangt jaarlijks meer dan twee miljoen bezoekers van over de hele wereld. 
Het museum heeft circa 750 medewerkers.

Het Rijksmuseum is door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap belast met de zorg 
voor het beheer van museale cultuurgoederen van de Staat. Het Rijksmuseum ontvangt voor huis-
vesting, collectiebeheer en activiteiten een subsidie op grond van de Erfgoedwet. De subsidie 
maakt ongeveer 1/3 uit van de totale baten. De overige 2/3 zijn eigen inkomsten, waarvan 70% 
publieks inkomsten (toegangskaarten, winkel, horeca) en 30% van derden (sponsoren, begunstigers). 

Omvang en samenstelling
De Raad van Toezicht (‘de Raad’) heeft minimaal vijf en maximaal zeven leden. De Raad heeft 
tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken  
in de Stichting en de met haar verbonden organisatie. De Raad staat de directie met advies terzijde.

In zijn samenstelling waarborgt de Raad diversiteit, met aandacht voor leeftijd, etnische achter-
grond en geslacht. Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met een zo groot mogelijke 
spreiding, zowel geografisch en maatschappelijk als wat deskundigheden betreft. 

De Raad is in staat de taken die aan hem krachtens de wet, de statuten, de Governance Code 
Cultuur en overige regelgeving zijn toegekend, verantwoord te vervullen. Deskundigheid en ervaring 
op financieel, economisch en commercieel terrein moeten gespreid aanwezig zijn. Voorts is des-
kundigheid ten aanzien van een efficiënte bedrijfsvoering en het realiseren van eigen inkomsten 
belangrijk. Ten minste één persoon in de Raad dient te beschikken over kennis en ervaring op het 
terrein van sociale verhoudingen. Daarnaast zal ten minste één lid (ook inhoudelijk) verstand 
moeten hebben van de specifieke soort activiteiten van de Stichting, in casu van taak en func tio-
neren van een groot museum.

Benoeming
De leden worden benoemd door de Raad.

Onafhankelijkheid, deskundigheid en functioneren
Het naar behoren functioneren van de Raad hangt nauw samen met de onafhankelijkheid van 
de leden. De Raad is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van de directie  
en van deelbelangen kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs. Bij benoeming 
dient de Raad zich ervan te vergewissen dat daaraan geen tegenstelling of verstrengeling van 
belangen in de weg staan. In de Raad hebben geen voormalige directieleden zitting. De leden 
van de Raad hebben een brede blik en een open oog voor maatschappelijke ontwikkelingen.  
Ten minste één lid brengt een visie in die mede vanuit een andere culturele achtergrond wordt 
gevormd. 

Leden van de Raad worden geacht in staat te zijn en over voldoende tijd te beschikken om het 
beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de Stichting tijdig en op adequate 
wijze te controleren. Zij kunnen de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid  
met advies bijstaan en een stimulerende rol spelen. Bij ontstentenis van de directie zijn de leden 
in staat om maatregelen te nemen om in de leiding van de Stichting te voorzien. 

Bij het samenstellen van de Raad dient invulling te worden gegeven aan de wens dat de Raad 
beschikt over deskundigheid op de volgende gebieden (in willekeurige volgorde):
• (kunst)geschiedenis;
• culturele sector; 
• management en organisatie;
• sociale verhoudingen en diversiteit;
• financiën en economie;
• juridische expertise.

De Raad hecht eraan dat een van zijn leden een directeur is van een (internationale) museale 
instelling.

Het voorzitterschap is niet bij voorbaat aan een van de genoemde categorieën verbonden,  
met dien verstande dat een directeur van een museale instelling geen voorzitter van de Raad 
kan zijn.
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Bij de tentoonstelling Vergeet me niet werd door de afdeling Publiek & Educatie het gratis familiespel ‘Wie ben ik?’ ontwikkeld,  
een speurtocht waarbij de deelnemers aan de hand van zo min mogelijk hints het juiste portret dienden te vinden

In een jaar tijd werden zo’n 78.000 stukken van het Rijksmuseum van het depot in Lelystad overgebracht naar  
het CollectieCentrum Nederland in Amersfoort. Daar kunnen de stukken op diverse wijzen en onder optimale condities 
worden opgeslagen
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ALGEMEEN

Inleiding

Het Rijksmuseum was in 2021 opnieuw een groot deel van het jaar gesloten in verband met  
de coronamaatregelen. Van 15 december 2020 tot en met 4 juni 2021 kon het museum geen 
bezoekers ontvangen en vanaf 19 december gingen de deuren opnieuw dicht, tot en met 25 januari 
2022. Het doel van 1 miljoen bezoekers werd dan ook niet gehaald. Het bezoekersaantal kwam 
uit op 623.923 en was daarmee lager dan in 2020 (675.325). Het bereik van het Rijksmuseum  
via de digitale kanalen bleef echter groot: 7,8 miljoen bezoeken aan de website (5,1 miljoen unieke 
bezoekers) en 77 miljoen via de sociale media. Er wordt voortdurend hard gewerkt aan ‘content’ 
voor de website en de sociale kanalen om zoveel mogelijk mensen te bereiken met verhalen 
over de collectie.

Projecten als het nieuwe collectiegebouw en het onderzoeks- en restauratieproject Operatie 
Nachtwacht konden met enige aanpassingen in verband met de coronamaatregelen wel doorgaan. 
Op 13 september werd het CollectieCentrum Nederland (CC NL) in Amersfoort door de (demissionair) 
minister van OCW, mevrouw Ingrid van Engelshoven, geopend. Het CC NL is het nieuwe gezamen-
lijke depot van het Nederlands Openluchtmuseum, Paleis Het Loo, de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed en het Rijksmuseum. De bouw van het depot startte op 14 juni 2018 en het werd medio 
2020 opgeleverd, waarna de inrichting en de inhuizing van de vier collecties begon. Het project 
is binnen begroting en planning afgerond. Van Operatie Nachtwacht werd de onderzoeksfase afge-
sloten en er werden voorbereiding getroffen voor de tweede fase, die van behandeling en restauratie. 

Dankzij de extra subsidies van OCW, de algemene steunmaatregelen (NOW – Noodmaatregel 
Overbrugging Werkgelegenheid) en bezuinigingen hoefde het Rijksmuseum geen medewerkers 
te laten gaan en konden de in de organisatie opgebouwde kennis en ervaring worden behouden. 
Een deel van de medewerkers wier arbeidsovereenkomst in 2020 niet kon worden verlengd, 
kwam opnieuw in dienst. Het Rijksmuseum is de Nederlandse Staat (ministerie van OCW) dank-
baar voor deze steun. 

Sponsoren, partners en schenkers bleven het Rijksmuseum ook in dit tweede jaar van de pandemie 
trouw en het museum is hun dankbaar voor hun onmisbare steun. Hun bijdragen maakten veel 
van de activiteiten, aankopen en projecten in 2021 mogelijk. Het museum is ook blij met de grote 
waardering van het publiek. Juist in deze tijden blijken mensen op zoek te zijn naar verdieping 
en verrijking, die het museum zijn bezoekers wil bieden, zowel in het fysieke gebouw als online. 

Toekomstige ontwikkelingen en risico’s

In de lopende subsidieperiode (2021–2024) gaat het Rijksmuseum verder met de enige jaren 
geleden ingezette strategie om de band met het publiek te verdiepen en te verbreden door verhalen 
te vertellen die tot de verbeelding spreken en verwonderen en verrassen, zodat de bezoeker 
zich kan inleven en geraakt wordt. De collectie van het Rijksmuseum is steeds bron en uitgangs-
punt voor de verhalen en het museum werkt met verschillende partners samen om mensen  
met elkaar te verbinden en om de collectie op verrassende en onverwachte plekken onder de aan-
dacht te brengen: van Collectie via Connectie naar Conversie (museumbezoek). 

Museumbezoek krijgt steeds meer een hybride karakter: een bezoek kan fysiek zijn maar ook 
digitaal. De afgelopen coronajaren hebben geleerd dat een digitaal bezoek niet per se hoeft  
te leiden tot een fysiek bezoek. Beide vormen van bezoek zijn waardevol en voor beide streeft 
het Rijksmuseum naar hoge kwaliteit. Dit is een principiële verandering ten opzichte van de huidige 
situatie, waarin de online-kanalen ten dienste staan van het stimuleren van een bezoek aan het 
fysieke museum. Deze wijziging is versneld door de coronacrisis, waarin is gebleken dat het goed 
mogelijk is om via digitale kanalen contact te houden met het publiek en mensen aan het museum 
te verbinden. Ook het toegenomen belang van duurzaamheid (klimaat) is een factor. 

Wat deze principiële wijziging betekent voor de digitale strategie is nog niet uitgekristalliseerd. 
Fysieke én digitale bezoekers duurzaam een bezoek bieden dat voldoet aan de hoge kwaliteits-
eisen van het Rijksmuseum, vergt personele en financiële inspanningen die binnen de huidige 
middelen niet haalbaar zijn. In het lopende jaar wordt een strategische visie op het digitale 
domein ontwikkeld. 
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Het financiële kader is in 2022 niet ruimer dan afgelopen jaar. De in 2020 doorgevoerde bezuiniging 
van € 10 miljoen is – net als in 2021 – gehandhaafd, waardoor projecten en investeringen moeten 
worden uitgesteld. Het streven blijft om de organisatie zoveel mogelijk in stand te houden en daar-
mee de in de afgelopen jaren opgebouwde kennis en ervaring te behouden. 

De begroting voor 2022 is gebaseerd op 1,5 miljoen bezoekers, in een verhouding nationaal-
internationaal van 50%-50%. Met ingang van 26 januari 2022 zijn de coronamaatregelen opgeheven 
die het bezoekersaantal beperkten. Of het aantal van 1,5 miljoen haalbaar is, is afhankelijk van 
de coronapandemie, maar ook van de oorlog in Oekraïne, die negatieve gevolgen kan hebben voor 
het toeristische bezoek aan Europa. Vooralsnog wordt voor de jaren na 2022 – afhankelijk van 
de omstandigheden – een verdere groei van het aantal bezoekers verwacht in de richting van het 
oude niveau van (meer dan) twee miljoen. 

Er zijn in verband met de coronacrisis voor 2022 geen nieuwe prioriteiten geformuleerd.  
Het belangrijkste doel voor het komende jaar is het zo goed mogelijk blijven uitvoeren van  
de missie, binnen de (financiële) beperkingen als gevolg van de coronacrisis. Met betrekking  
tot de bezoekers van het museum blijft het streven om hun een veilig bezoek te geven en hun 
– naast de vaste presentatie – een mooi en interessant tentoonstellingsprogramma te bieden. 
Online-activiteiten en -kanalen blijven essentieel om de verbinding met een breder publiek  
te behouden. Diversiteit & inclusie en duurzaamheid blijven speerpunten.

Het Rijksmuseum ontvangt in 2022 op basis van de Erfgoedwet de gebruikelijke subsidie 
(zowel voor beheer van collectie en gebouwen als voor publieksactiviteiten). Met het subsidie-
besluit d.d. 25 februari 2022 heeft het ministerie van OCW in het kader van het vijfde extra steun-
pakket voor de culturele sector een extra subsidie van € 9 miljoen toegekend aan het Rijksmuseum. 
Het Rijksmuseum heeft een reservebeleid dat erop is gericht om een jaar zonder publieks inkom-
sten te kunnen overbruggen. Het Rijksmuseum heeft voorts een voldoende solide liquiditeits-
positie. Op grond hiervan wordt verwacht dat de continuïteit door de COVID-19-gebeurtenissen 
op basis van de huidige inzichten niet in het geding komt.

Risicobeheersing en interne controle
Het Rijksmuseum heeft een risicomatrix opgesteld waarin de strategische, operationele, compliance- 
en financiële risico’s op diverse gebieden in kaart zijn gebracht. Voor ieder risico is bepaald  
wat de kans is dat het zich voordoet, wat de impact is en welke maatregelen worden genomen 
om de kans te verkleinen dat het risico zich voordoet c.q. de gevolgen daarvan te mitigeren. 

De matrix wordt jaarlijks geactualiseerd in overleg met de betrokken afdelingen. De inschatting 
van de kans dat het risico zich voordoet wordt herijkt, evenals de impact. Bekeken wordt of de 
mitigerende maatregelen nog voldoende zijn of dat ze aanpassing behoeven. Wanneer zich inciden-
ten voordoen, worden het betreffende risico c.q. de betreffende risico’s en de maatregelen 
opnieuw beoordeeld en waar nodig aangescherpt. 

In het CollectieCentrum Nederland is ook ruimte voor objecten van bijzonder formaat.  
Het grootste is een historisch draaiorgel van meer dan 5 meter hoog en het zwaarste een 7.000 kilo 
wegende stoommachine, beide uit de collectie van het Nederlands Openluchtmuseum
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ACTIVITEITENVErsLAG

Inleiding 

Dit activiteitenverslag is in ingedeeld in vijf paragrafen die overeenkomen met de invalshoeken 
die worden gebruikt om de maatschappelijke impact van het museum in kaart te brengen.

1. Gevoel voor schoonheid, besef van tijd
Een bezoek aan het Rijksmuseum inspireert, brengt pleziert, is leerzaam en biedt ruimte voor 
reflectie. Het Rijksmuseum draagt bij aan een gevoel voor schoonheid en besef van tijd.

2. Divers publiek bereiken en verbinden
Het Rijksmuseum vertelt het verhaal van Nederland vanaf de Middeleeuwen tot nu, een verhaal 
waarin iedereen zich moet kunnen herkennen. Het Rijksmuseum is er voor iedereen en een breed 
publiek voelt zich thuis in het Rijksmuseum. Het Rijksmuseum is een platform voor verbinding 
en dialoog. Het museum hanteert de Code Diversiteit & Inclusie om diversiteit en meerstemmig-
heid te bevorderen op de vier P’s van de Code: Personeel, Programma, Publiek en Partners.

3. Toegankelijke collectie – nu en in de toekomst
Het Rijksmuseum stelt zijn collectie zowel offline als online beschikbaar voor een zo groot mogelijk 
publiek en draagt zorg voor het behoud van de collectie voor toekomstige generaties.

4. Open bron voor kennis en onderzoek
Het Rijksmuseum is een openbaar raadpleegbare bron voor wetenschappelijke kennis en deelt 
zijn kennis wereldwijd, zowel voor educatieve als wetenschappelijke doeleinden.

5. Bijdrage aan economie en leefomgeving
Het Rijksmuseum wil een instelling zijn die op een zo duurzaam mogelijke manier in directe  
en indirecte zin een bijdrage levert aan de Nederlandse economie en de (lokale) leefomgeving. 
Het Rijksmuseum vindt het voor zijn maatschappelijke draagvlak belangrijk om met zijn stake-
holders langdurige relaties op te bouwen en te onderhouden.

1. Gevoel voor schoonheid, besef van tijd

Tentoonstellingen in het Rijksmuseum
Het Rijksmuseum maakt tentoonstellingen om kennis over de collectie, over kunst en geschie denis 
te verdiepen en nieuwe inzichten kenbaar te maken aan zijn bezoekers. Tentoonstellingen worden 
gebruikt om het Rijksmuseum te verlevendigen en het maatschappelijk debat te voeden, lokaal, 
nationaal en internationaal. Aansluitend op de vaste presentatie in het Hoofdgebouw bieden 
tentoonstellingen de bezoeker gevoel voor schoonheid en besef van tijd. Centrale vraag en thema 
zijn ‘wat definieert Nederland?’ en ‘Nederland en Nederlandse kunst in internationale context’.

Het museum was de eerste vijf maanden van 2021 gesloten in verband met de coronapandemie. 
De voorjaarstentoonstelling, Slavernij, ging pas in juni open en de voor de zomer geplande ten-
toonstellingen (Japans lakwerk en XXL, de grootste werken op papier uit de collectie) werden 
– opnieuw – een jaar doorgeschoven. De najaarstentoonstelling, Vergeet me niet, ging volgens 
planning op 1 oktober open.

Slavernij bestond uit tien verhalen van mensen die op verschillende manieren betrokken waren 
bij slavernij in de Nederlandse koloniale periode, zodat verschillende perspectieven werden 
belicht. Bezoekers kregen een audiotour die een wezenlijk onderdeel was van de tentoonstelling, 
waarin het aantal objecten beperkt was (tot slaaf gemaakten hadden geen bezittingen) en mon-
delinge bronnen een belangrijke plek hadden. Aan het einde van de tentoonstelling konden 
bezoekers hun ervaringen delen in het kunstenaarsproject ‘Look at me now’ van David Bade  
en Tirzo Martha en hun crew van jonge mbo’ers en alumni van de kunstopleiding van de kunste-
naars op Curaçao. Bezoekers konden ook meewerken aan de tien beelden die het tastbare resul-
taat van ‘Look at me now’ waren.

Slavernij werd op 18 mei geopend door koning Willem-Alexander en de NOS verzorgde daarom-
heen een live-uitzending vanuit het Rijksmuseum. In de periode 18 mei tot 5 juni, toen het museum 
weer openging voor publiek, was de tentoonstelling toegankelijk voor leerlingen van het voortgezet 
onderwijs, voor wie een bezoek aan Slavernij een lesstofvervangende activiteit was. Bijna 1.000 leer-
lingen, vooral uit scholen in Amsterdam, hebben van deze mogelijkheid gebruikgemaakt. Vanaf 
18 mei was ook de online-versie van de tentoonstelling zichtbaar. 

Om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen de tentoonstelling te bezoeken, zijn extra 
avondopenstellingen georganiseerd. Uiteindelijk bezochten 77.492 mensen Slavernij, van wie 16% 
voor het eerst in het Rijksmuseum kwam. Van de bezoekers had 27% een migratieachtergrond 
(ten opzichte van 25% van alle Nederlanders) en 9% was nazaat van een tot slaaf gemaakte.  
De bezoekers gaven een gemiddeld rapportcijfer van 8,2. De online-versie van de tentoonstelling 
werd 36.000 bekeken en de landingspagina van de tentoonstelling is 267.000 keer bezocht. 
Slavernij heeft veel aandacht gekregen in nationale media en in minimaal 33 andere landen zijn 
publicaties over de tentoonstelling verschenen. Het begeleidende boek is goed verkocht (bijna 
7.000 van de Nederlandse versie en bijna 2.000 van de Engelse).

De tentoonstelling heeft prachtige recensies gehad: de Volkskrant, Trouw en NRC Handelsblad 
kenden er alle drie de hoogst mogelijke score aan toe. Ook internationaal was er veel belangstelling, 
met artikelen in onder meer The Guardian, The Times, Die Welt, El País, Taipei Times, The Jakarta 
Post en media in Qatar, Maleisië, Nieuw-Zeeland en Canada.

Slavernij werd mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, Blockbusterfonds, Fonds 21, 
DutchCulture, Stichting Democratie & Media, Stichting Thurkowfonds, Boomerang Agency en via 
het Rijksmuseum Fonds: Scato Gockinga Fonds, Fonds de Zuidroute, Zusjes Nieuwbeerta Fonds, 
Fonds Dirk Jan van Orden, Henry M. Holterman Fonds en Bestuursfonds Hollandse Meesters.

In de vaste opstelling krijgt het onderwerp slavernij aandacht door een tweede tekstbordje  
bij ongeveer 80 objecten waarin de relatie met slavernij van dat object wordt belicht. De teksten 
zijn gebundeld in een boekje, dat dankzij een bijdrage van het Mondriaan Fonds gratis kan 
worden verstrekt.

In het kader van het project ‘Teekenschool Take Over’ hebben enkele leerlingen van het Bindel-
meer College in Amsterdam-Zuidoost een tentoonstelling gemaakt die de titel Zwart Goud heeft 
gekregen. Het thema ervan sloot aan bij de tentoonstelling Slavernij, in het bijzonder het kunste-
naarsproject ‘Look at me now’, waarvoor de jongeren een elfde beeld maakten. Dit vormde het 
middelpunt van hun tentoonstelling, waarvoor zij vanuit hun eigen perspectief reflecteerden  
op de impact van het gedeelde slavernijverleden op het heden.

Voor het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York is een presentatie gemaakt op basis 
van de tentoonstelling Slavernij. Als gevolg van coronamaatregelen zal die pas in het voorjaar 
van 2023 te zien zijn. Ook de reisversie van deze presentatie (tien verhalen op tien borden) naar 
andere VN-locaties wereldwijd is uitgesteld.

De najaarstentoonstelling was gewijd aan renaissanceportretten, de eerste keer dat dit in Neder-
land gebeurde. Onder de titel Vergeet me niet. Meer dan 100 renaissanceportretten: Van Dürer  
tot Sofonisba waren internationale topstukken te zien van beroemde kunstenaars als Holbein, 
Dürer, Memling en Veronese. Steeds meer mensen lieten zich in de 15de en 16de eeuw vereeuwigen. 
Vergeet me niet ging over ambities, verlangen en verlies en over de vraag hoe mensen herinnerd 
willen worden. Bijzondere werken waren twee portretten van Afrikaanse mannen: het vroegst 
bekende schilderij (Portret van een Afrikaanse man, 1525, van Jan Mostaert uit de eigen collectie 
van het Rijksmuseum) en de vroegst bekende tekening (Portret van de Afrikaanse man, 1508, 
van Albrecht Dürer uit de collectie van het Albertina in Wenen). De tentoonstelling genoot veel 
aandacht in nationale en internationale media (o.a. The Guardian en The Times) en werd door 
77.409 mensen bezocht vóór de voortijdige sluiting als gevolg van de lockdown op 19 december.

Vergeet me niet werd mede mogelijk gemaakt door Ammodo, de Rijksmuseum International 
Circle, het Maria Adriana Aalders Fonds/Rijksmuseum Fonds en de rijksoverheid: de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed heeft namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
een indemniteitsgarantie toegekend.

In de fotozalen was Document Nederland: Afstand te zien. Henk Wildschut legde anderhalf jaar lang 
de impact vast van de pandemie op Nederland en de omgang van Nederland met het corona-
virus. Het Rijksmuseum vraagt jaarlijks een fotograaf om een actueel thema te volgen en in beeld 
te brengen. Deze opdracht, met de naam Document Nederland, wordt mogelijk gemaakt door 
het Fonds 1975/Rijksmuseum Fonds en het Familie van Heel Fonds/Rijksmuseum Fonds.

Verder werden in de fotozalen de foto’s gepresenteerd van Document Nederland Junior, de jaar-
lijkse foto-opdracht voor middelbare scholieren en mbo-studenten. In 2021 was het thema  
‘het nieuwe-oude-normaal’. De tien genomineerden brachten de gevolgen van corona op hun 
persoonlijke leven in beeld. De winnaars waren Pol Sangster en Eveline van Hamond (beiden 
21 jaar), uit respectievelijk de categorie voortgezet onderwijs en de categorie mbo. Document 
Nederland Junior wordt mede mogelijk gemaakt door The de Vink Foundation/Rijksmuseum Fonds.
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De beeldententoonstelling in de Rijksmuseumtuinen was gewijd aan Ellsworth Kelly, een van  
de belangrijkste Amerikaanse kunstenaars van de tweede helft van de 20ste eeuw. De in totaal 
negen opgestelde sculpturen waren niet eerder in Nederland te zien en konden dankzij een gene-
reuze bruikleen van de Ellsworth Kelly Studio en de New York State Collection naar het Rijksmuseum 
komen. De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door de Don Quixote Foundation, Ellsworth 
Kelly Studio, Art Mentor Foundation Lucerne, Pon en Rijksclub.

Voor het eerst in de geschiedenis hebben vrouwelijke kunstenaars in de Eregalerij een vaste 
plek gekregen. Schilderijen van Judith Leyster, Gesina ter Borch en Rachel Ruysch zijn permanent 
te zien te midden van hun 17de-eeuwse collega’s Frans Hals, Johannes Vermeer en Rembrandt. 
Het museum wil hiermee het onderbelichte aandeel van vrouwen in de Nederlandse cultuur-
geschiedenis meer aandacht geven.

In de Eregalerij werden tijdelijk twee lakkabinetten uit Paleis Huis ten Bosch getoond die in het 
Ateliergebouw van het Rijksmuseum zijn gerestaureerd door externe restauratoren. 

In de prentenkabinetten waren tekeningen en prenten met Amsterdamse stadsgezichten te zien. 
Deze presentaties waren een samenwerking met het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap 
(KOG), dat al sinds meer dan een eeuw inwoont bij het Rijksmuseum. De 16de- en 17de-eeuwse 
werken waren afkomstig uit de Atlas Amsterdam van het KOG, een van de grootste verzame lingen 
tekeningen en prenten van stadsgezichten, belangrijke gebouwen, straten en pleinen. In een 
periode waarin het bezoek grotendeels nationaal was, was dit een aantrekkelijk onderwerp.

De daaropvolgende presentatie in de prentenkabinetten bestond uit ongeveer 90 spotprenten, 
ter gelegenheid van het verschijnen van het boek Kikkers en kaaskoppen. Daarin wordt getoond 
op welke manieren Nederland en de Nederlanders in buitenlandse spotprenten belachelijk worden 
gemaakt en bekritiseerd in de 17de tot en met 19de eeuw. De publicatie werd mede mogelijk 
gemaakt met steun van de Stichting Frederik Mullerfonds (onder auspiciën van de Tiele-Stichting) 
en het Johan Huizinga Fonds/Rijksmuseum Fonds.

In 2021 werden diverse bijzondere aanwinsten gepresenteerd: 
• een 14de-eeuws buxushouten beeldje dat na kunsthistorisch en technisch 

onderzoek is toegeschreven aan de uit Haarlem afkomstige Claus Sluter, 
de hofbeeldhouwer van Filips de Stoute in Dijon. Dit is het eerste  
werk van Sluter in een Nederlandse collectie. De sculptuur verbeeldt  
de kruisiging van Christus met Maria en Johannes de Evangelist (Calvarie). 
Aankoop met steun van het Mondriaan Fonds, de Vereniging Rembrandt 
(mede dankzij haar Themafonds Beeldhouwkunst en haar Schoufour-
Martin Fonds) en, via het Rijksmuseum Fonds, de heer H.B. van der Ven 
en een anonieme schenker.

• een kom van rinoceroshoorn, gemonteerd met verguld zilver (Rome, 
1600–1610), die door erven is overgedragen aan de Staat ter voldoening 
van erfbelasting, ter herinnering aan de firma Joseph M. Morpurgo,  
een antiekhandel die in 2019 na bijna 150 jaar de deuren sloot.

• een glas met een gegraveerd portret van Betje Wolff, samen met  
een vergelijkbaar glas met de beeltenis van Aagje Deken dat zich  
al in de collectie van het Rijksmuseum bevond. Het schrijversduo Wolff 
en Deken, beroemd om hun roman Sara Burgerhart, is in stippelgravure 
geportretteerd op de glazen, een techniek die zelden voor vrouwen-
portretten werd toegepast. Aankoop met steun van de heer H.B. van 
der Ven, via het Rijksmuseum Fonds. 

• foto’s van Robert Mapplethorpe, geschonken door verschillende 
particulieren.

Op 18 mei opende koning Willem-Alexander de tentoonstelling Slavernij. In het daarmee samen-
hangende project ‘Look at me now’ werkten de Curaçaose kunstenaars David Bade en Tirzo Martha 
elke dag met een team op zaal aan tien beelden van de personages die centraal stonden in Slavernij. 
Het publiek kon, ook vanuit huis, een bijdrage leveren door middel van gedachten of objecten. 
‘Look at me now’ werd mogelijk gemaakt door Fonds 21, het Mondriaan Fonds en Bestuursfonds 
Hollandse Meesters/Rijksmuseum Fonds
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Tentoonstellingen buiten het Rijksmuseum
In Rijksmuseum Schiphol is een nieuwe presentatie ingericht. Female Power is gewijd aan de ver-
beelding van sterke en individuele vrouwen op schilderijen uit de 17de, 18de en 19de eeuw en toont 
werken van vrouwelijke kunstenaars. Rijksmuseum Schiphol wordt mogelijk gemaakt door ING, 
hoofdsponsor van het Rijksmuseum, en Amsterdam Airport Schiphol.

Het project ‘Schatten uit het Rijks’ (vier tentoonstellingen over de vier elementen water, lucht, 
aarde en vuur, samengesteld uit de collectie van het Rijksmuseum) werd voortgezet. Koele Wateren 
was te zien in het Markiezenhof (Bergen op Zoom) en Museum Gouda. Hoge Luchten reisde van 
het Hannemahuis in Harlingen naar het Stedelijk Museum Zutphen. 

Prijs
Het Rijksmuseum won in de categorie ‘Best Renaissance, Baroque, Old Masters and Dynasties 
(approx. 1200–1838)’ een Global Fine Art Award voor de tentoonstelling CaravaggioBernini. Barok 
in Rome (2020). Er waren meer dan honderd tentoonstellingen genomineerd uit 31 landen op zes 
continenten, waarvan vijftien tentoonstellingen in de prijzen zijn gevallen. 

Educatie 
Bij de tentoonstelling Slavernij is een breed palet van educatieve producten ontwikkeld. De slavernij-
geschiedenis is een belangrijk onderdeel van het curriculum van basisschool tot mbo. Het maakt 
deel uit van de geschiedenislessen en van vakken die zich richten op burgerschap. Samen met part-
ner ThiemeMeulenhoff is daarom aanbod gecreëerd dat aansluit op (een bezoek aan) de ten toon-
stelling. Voor de hoogste groep van de basisschool en de brugklas van het voortgezet onder wijs 
is een magazine gemaakt. Dit is het derde in de succesvolle reeks die begon bij het magazine 
over Marten & Oopjen en werd vervolgd met dat over Rembrandt in het Rembrandtjaar 2019. 
Begunstigers maakten het opnieuw mogelijk om het magazine gratis te verspreiden (ook op 
Curaçao). Voor docenten werd een online-studiedag georganiseerd, samen met NinSee, het Scheep-
vaartmuseum, het Amsterdam Museum, het Tropenmuseum en het Stadsarchief. Jörgen Raymann 
presenteerde zes zondagen in het museum een talkshow met gasten en een gevarieerd program ma 
met lezingen, dans, toneel, muziek en debat. 

Voor de twee grote tentoonstellingen van het jaar, Slavernij en Vergeet me niet, is bij wijze  
van test een educatief product ontwikkeld voor de doelgroep Families & Kinderen: bij Slavernij 
een audiotour met een opdrachtenboekje en bij Vergeet me niet een familiespel in de vorm  
van een kaartenset. De reacties waren positief en er was vanuit de doelgroep veel belangstelling 
voor deze activiteiten.

2. Divers publiek bereiken en verbinden 

Het Rijksmuseum stelt de bezoeker centraal en streeft ernaar om alle bezoekers een kwalitatief 
hoogwaardig bezoek te bieden. Deze ambitie bleef het afgelopen jaar onverminderd gelden, 
ondanks de forse beperkingen die de coronasituatie met zich meebracht.

Het Rijksmuseum ontving in 2021 623.923 bezoekers, 38% minder dan het begrote aantal  
van 1 miljoen en minder dan in 2020 (675.325). Voor het tweede jaar op rij kwamen er als gevolg  
van de reisbeperkingen meer bezoekers uit Nederland dan uit het buitenland. De verhouding 
nationaal-internationaal was 63%-37%. Een kwart van het bezoek kwam voor de tentoon stellingen 
(155.000), wat in lijn ligt met de afgelopen jaren (ook vóór de coronapandemie). Het aandeel 
kinderen, al dan niet in schoolverband, was 20% (126.943 bezoeken, waarvan 36.060 in school-
verband), wat gelijk is aan vorig jaar. 

De ervaringen na de heropening op 5 juni 2021 leerden dat de bezoekers graag terugkwamen 
naar het museum en dat ook het internationale bezoek, met name uit de naburige landen, weer 
snel op gang kwam. Het publiek gaf dit jaar een lager rapportcijfer van 8,6 voor het museum-
bezoek (in 2020 8,9). De Net Promotor Score – die aangeeft in welke mate bezoekers het museum 
aan anderen aanraden – daalde naar 52 en kwam daarmee na de waardering van 72 in 2020 terug 
op het niveau van 2019 (53). De score lijkt samen te hangen met de drukte in het museum: in de 
maanden met minder bezoekers lag de waardering hoger. De maatregelen die het museum had 
genomen om een veilig bezoek te garanderen, werden gewaardeerd en de meeste bezoekers 
voelden zich veilig tijdens het bezoek. 

Document Nederland Junior 2021, mede mogelijk gemaakt door The de Vink Foundation/
Rijksmuseum Fonds, had als thema ‘het nieuwe-oude-normaal’. Middelbare scholieren en mbo-
studenten legden in een fotoserie vast welke gevolgen corona op hun persoonlijk leven had

Bij de tentoonstelling Slavernij werd samen met ThiemeMeulenhoff een magazine ontwikkeld 
voor de hoogste groep van de basisschool en de brugklas van het voortgezet onderwijs. Dit kon 
gratis worden verspreid (ook op Curaçao) dankzij begunstigers via het Rijksmuseum Fonds: 
Fonds Dirk Jan van Orden, het Henry M. Holterman Fonds en het Zusjes Nieuwbeerta Fonds
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Het Rijksmuseum werkte verder mee aan het eveneens goed gewaardeerde programma Het geheim 
van de Meester, waarin schilderijen worden nagemaakt. Het afgelopen jaar is een ambitieus idee 
uitgevoerd: een reconstructie van De Nachtwacht, gemaakt in de Voorhal, recht tegenover het origi-
neel. Het project leent zich ook goed om de resultaten van het onderzoek van Operatie Nachtwacht 
op een laagdrempelige manier te delen met het publiek.

Een derde nieuwe serie waaraan het Rijksmuseum heeft meegewerkt, gaat over roofkunst,  
De Buit. Daarin was een aflevering gewijd aan het kanon van de koning van Kandy, dat in de vaste 
opstelling van het museum staat. 

Educatie
Omdat het museum een groot deel van het jaar was gesloten, werd het genereren van duur zame 
educatieve digitale content extra belangrijk. Er is inmiddels veel ervaring opgedaan met het ont-
wikkelen en aanbieden van digitale rondleidingen, workshops en cursussen, zoals de introductie-
cursus kunstgeschiedenis, waarin conservatoren zeven eeuwen Nederlandse kunstgeschiedenis, 
vanaf de Middeleeuwen tot in de 20ste eeuw, behandelen. Ook zijn er online-varianten gemaakt 
van creatieve workshops, waarbij de deelnemer wordt begeleid door een ‘live’ docent. 

Onderwijs en kinderen bleven speerpunt, omdat via hen iedereen wordt bereikt, ongeacht  
de achtergrond, en wordt gebouwd aan een relatie met de toekomstige bezoeker. Ondanks  
de corona beperkingen zijn het afgelopen jaar nieuwe wegen verkend om bestaande relaties  
te bestendigen en nieuwe op te bouwen. Vooral op het gebied van samenwerking met het mbo 
zijn nieuwe stappen gezet in de vorm van een opleidingstraject ‘Groen in het Rijksmuseum’,  
in samenwerking met onderwijsinstelling Yuverta en met dank aan het TIQ Fonds (Tuinieren  
met IQ)/Rijksmuseum Fonds.

Als gevolg van de coronamaatregelen konden gedurende een groot deel van het jaar geen 
creatieve workshops worden gegeven in de Teekenschool. Toen deze activiteiten na de heropening 
in juni weer werden aangeboden, bleek de belangstelling groot. Ook het buiten tekenen in de tuinen 
trok veel enthousiaste deelnemers. Deze activiteit is ook aangegrepen om andere doelgroepen 
uit te nodigen om hen kennis te laten maken met het Rijksmuseum, zoals een groep Marokkaanse 
vrouwen en tweehonderd beginnende studenten van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije 
Universiteit. 

Onderwijsbezoek
Het Rijksmuseum biedt een breed palet van programma’s aan, voor alle groepen van het primair 
onderwijs, alle niveaus van het voortgezet onderwijs, voor mbo- en pabo-studenten, NT2-cursisten 
en internationale schoolgroepen. Voor leraren worden studiedagen georganiseerd en een jaar-
lijks feest, dat in 2021 een online-evenement werd. Voor het eerst werd een studiedag georgani-
seerd voor docenten uit het speciaal onderwijs. Tijdens de sluiting van het museum werden 
online-lessen gegeven, waaraan in totaal zo’n 10.000 leerlingen deelnamen. De waardering van 
scholen was hoog: voor het lesmateriaal was het rapportcijfer 8,9 en voor het museumbezoek 8,7.

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en mbo-studenten is een serie van vier video por-
tretten van Rijksmuseummedewerkers gemaakt om inzicht te geven in wat er achter de schermen 
van het museum gebeurt. Doel van de video’s is om het museum toegankelijker te maken en te 
laten zien dat je er in veel verschillende beroepen aan de slag kunt. Aan het eind volgt telkens 
een opdracht die aansluit bij het vak van de geportretteerde en die in de klas verdieping geeft. 
De video’s zijn mogelijk gemaakt door Fonds 21 en geproduceerd i.s.m. Mals Media en studenten 
van het ROC van Amsterdam|Flevoland. 

Frederieke Aaij van het Liemers College Heerenmäten in Zevenaar en Suzanne Visser van het 
Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum in Appingedam waren de winnaars van het Rijksmuseum 
Junior Fellowship 2021, de jaarlijkse prijs voor het beste profielwerkstuk door middelbare scholieren, 
georganiseerd door het Rijksmuseum en de NTR, en mogelijk gemaakt door Stichting Saphir/
Rijksmuseum Fonds. Dit jaar was er een recordaantal inzendingen, 86. De winnaars ontvangen 
een studiebeurs van € 1.500. Frederieke maakte het profielwerkstuk ‘De Blik’ over het impressio-
nisme in Frankrijk, vormgegeven in een boek. Suzanne bracht met ‘Indocu’ een ode aan haar 
Indonesische familieverhaal met de vraag ‘waar kom ik vandaan?’.

Marco van Vemde, leraar geschiedenis aan het Lingecollege in Tiel, werd uitgeroepen tot de beste 
geschiedenisdocent van 2021. De verkiezing werd voor de achtste keer georganiseerd door het 
Rijksmuseum in samenwerking met de NTR en het Nationaal Archief. Hij ontving de prijs uit handen 
van juryvoorzitter Noraly Beyer en historicus Maarten van Rossem.

Na de heropening werden weer evenementen en ontvangsten in het museum georganiseerd. 
Afgelopen jaar waren dit er in totaal 311, waarvan een derde digitaal werd gehouden. In het museum 
werd 292 keer een foto- of filmploeg ontvangen. Grote evenementen waren de Museumnacht  
en de Nacht van de Geschiedenis, die in 2020 niet of alleen online konden doorgaan. Tijdens  
de Museumnacht op 6 november ontving het museum 4.000 bezoekers, die dit jaarlijkse feestelijke 
evenement zeer hadden gemist. Ook de 800 bezoekers aan de Nacht van de Geschiedenis waren 
blij dat het evenement weer ter plekke bij de authentieke objecten kon worden gehouden na een 
digitale variant in 2020. Thema van de Nacht was ‘(On)gezien werk’, waarin vragen aan de orde 
kwamen als: waarom hangen er minder vrouwelijke dan mannelijke schilders in het Rijksmuseum; 
hoe achterhalen we wie de anonieme ambachtslieden uit de Middeleeuwen zijn; waar in het 
museum zien we de sporen van slavernij terug; hoe worden arbeidende mensen met een beperking 
verbeeld in prentkunst? De Nacht van de Geschiedenis wordt georganiseerd in samenwerking 
met o.a. het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap en Huygens ING en wordt mede 
mogelijk gemaakt door Berenschot.

Acties gericht op specifieke doelgroepen waren succesvol. Zo nodigde het Rijksmuseum begin 
september de Amsterdammers uit om op vertoon van hun fietssleutel gratis het museum  
te bezoeken. Dagelijks waren 1500 toegangskaarten beschikbaar en in het weekend 500 per dag. 
Deze waren na de aankondiging van de actie in korte tijd gereserveerd. 

In oktober stonden families en kinderen centraal, voor wie verschillende activiteiten werden 
georganiseerd, die werden ontwikkeld in samenwerking met Edson da Craça (onder meer presen-
tator bij Zapp). Het aandeel families in het bezoek was aanmerkelijk hoger (38%) dan in het 
laatste precoronajaar 2019 en ook het aantal nationale kinderen dat kwam was in 2021 met 14.500 
hoger dan in 2019. De bezoekers waren positief over de activiteiten, met name het familiespel 
kreeg enthousiaste reacties.

Voor de jongste kinderen is afgelopen jaar een nieuw product gemaakt: ‘Pim & Pom in het 
Rijksmuseum’, een onbegeleid programma voor families met kinderen van 3-6 jaar, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van zogenoemde Tellmies (een Pim- en een Pompop die in dialoog kunnen gaan 
met elkaar en die aan de hand van beacons in het Rijksmuseum de families zelfstandig door  
het museum kunnen gidsen). Het product sluit aan bij een bij jonge kinderen zeer bekend  
en populair merk.

De VandenEnde Foundation heeft een bijdrage toegezegd waarmee het museum drie jaar lang 
het programma ‘Méér in het Rijksmuseum’ kan organiseren. Doel is om een jonger en diverser 
publiek te trekken door in het museum een podium te bieden aan jong talent uit verschillende 
(kunst)disciplines. 

Verbinding via andere kanalen 
De website van het Rijksmuseum werd in 2021 in totaal 7,8 miljoen maal (sessies) bezocht en er 
waren 5,1 miljoen unieke gebruikers. Rijksstudio trok 2,2 miljoen bezoekers en bijna 900.000 mensen 
gingen naar het nieuwe Storiesplatform. Op de sociale kanalen heeft het Rijksmuseum een bereik 
van 77 miljoen. De Rijksmuseumpodcast (veertien afleveringen in 2021) werd 283.000 gedownload; 
de best beluisterde aflevering was die over Het melkmeisje van Johannes Vermeer. 

Via de website zijn vele verhalen over de collectie beschikbaar. Nieuw zijn de online-tentoon-
stellingen, die voor het eerst bij Slavernij werd gemaakt. Maar de websitebezoeker kan ook zelf 
aan de slag gaan met Rijksstudio en diverse cursussen en workshops die online worden gegeven. 

De website en digitale content hebben in 2021 diverse prijzen gewonnen. Rijksmuseum Master-
pieces, een virtueel bezoek aan het museum, ontving een bronzen prijs bij de European Design 
Awards, de publieksprijs bij de GLAMi Awards (prijzen voor de beste digitale projecten in ‘Galleries, 
Libraries, Archives, and Museums’) en een nominatie voor een Webby Award (‘the best of the inter-
net’) in de categorie ‘best 360 video’. Voor de vernieuwde website kreeg het museum een gouden 
European Design Award, een gouden GLAMi Award en een gouden Lovie, de meest prestigieuze 
onderscheiding voor digitaal werk in Europa.

Via de televisie wordt ook een groot en breed publiek bereikt. Het Rijksmuseum werkte aan diverse 
succesvolle programma’s mee, zoals Project Rembrandt van NTR, waarin de meest getalenteerde 
amateurkunstschilder van Nederland wordt gezocht. Het programma bevordert creativiteit en 
stimuleert om zelf te gaan tekenen en schilderen, wat ook een speerpunt van het Rijksmuseum 
is (de eigen cursussen en workshops in de Teekenschool, het educatief centrum van het museum). 
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Toegankelijkheid en inclusie
Het Rijksmuseum zoekt ook verbinding met groepen voor wie een bezoek niet mogelijk of moeilijk is.

Het succesvolle project ‘Nachtwacht on Tour’ kreeg in 2021 een vervolg. Een replica van De Nacht
wacht reist (met een rondleider en educatief materiaal) langs verpleeg- en verzorgingshuizen, 
ziekenhuizen en seniorencomplexen. Bewoners, patiënten en medewerkers zijn enthousiast. 
‘Nachtwacht on Tour’ wordt mogelijk gemaakt door Philips, Pon Holdings B.V., Elisabeth Art 
Foundation/Rijksmuseum Fonds, RCOAK en Sluijterman Van Loo.

Het brievenproject dat na de uitbraak van de pandemie in het voorjaar van 2020 is gestart, 
werd voortgezet. Eenzame ouderen ontvangen regelmatig een brief van een medewerker  
van het Rijksmuseum, waarin die vertelt over zijn of haar favoriete kunstwerk in de collectie.  
Dit project wordt mogelijk gemaakt door RCOAK en Sluijterman Van Loo.

Het afgelopen jaar kon de Prachtnacht, een speciale avondopenstelling voor zieke kinderen  
en kinderen met een beperking en hun families, opnieuw niet doorgaan. Daarom is het Rijksmuseum 
naar de kinderen toegegaan in de vorm van een Prachtpakket met creatief materiaal. Het Pracht-
nacht Fonds/Rijksmuseum Fonds en Royal Talens maakten dit mogelijk. 

Ook is een speciaal voor kinderen aangepaste variant van ‘Nachtwacht on Tour’ gemaakt,  
die op 5 januari 2021 werd gelanceerd in het Prinses Máxima Centrum.

Het Rijksmuseum bleef afgelopen jaar deelnemer van de Museum Plus Bus. Dit is een project 
dat een bezoek aan veertien musea in Nederland mogelijk maakt voor ouderen die niet zelfstandig 
naar het museum kunnen komen. De bus heeft het afgelopen jaar slechts beperkt kunnen rijden 
en er is vooral ingezet op het alternatief waarbij met replica’s van topstukken van de deelnemende 
musea in verzorgingshuizen een tentoonstelling wordt gemaakt, waarna een museumdocent  
de locatie bezoekt en met de bewoners in gesprek gaat. Onderdeel is ook een magazine waarmee 
de bewoners zelfstandig de presentatie kunnen bezoeken. De Museum Plus Bus wordt mogelijk 
gemaakt door de VriendenLoterij. 

Om de toegankelijkheid van het museum verder te vergroten, wordt met steun van het Bartiméus 
Fonds een app ontwikkeld waarmee mensen met een visuele beperking zelfstandig en veilig 
hun weg in het Rijksmuseum kunnen vinden. Verder wordt de geluidsmaquette van ‘Geluid in Zicht’ 
getest, zodat bezoekers zich eerst op het gebouw kunnen oriënteren en vervolgens zelfstandig 
kunnen navigeren.

Het Rijksmuseum bood al rondleidingen in Nederlandse Gebarentaal, met een laag prikkelgehalte 
en voor blinden en slechtzienden. Daaraan zijn afgelopen jaar rondleidingen voor mensen met 
een verstandelijke beperking en voor kinderen met speciale behoeften aan toegevoegd. 

Begunstigers en stakeholders
Een bijzondere vorm van verbinding bestaat uit de relatie die het Rijksmuseum met diverse groepen 
begunstigers heeft. Dankzij de steun van Vrienden, schenkers, partners, fondsen en (hoofd)sponsoren 
wordt het Rijksmuseum in staat gesteld om de collectie te verrijken met nieuwe voorwerpen, 
werken uit de collectie te restaureren, tentoonstellingen te organiseren, onderzoeksapparatuur 
aan te schaffen en onderzoeksprojecten uit te voeren en activiteiten te organiseren. In deze corona-
tijd is de steun van de begunstigers nog belangrijker dan anders. 

In 2021 is een apart programma opgezet voor (potentiële) erflaters om deze groep beter te ver-
binden met het museum. 

Het Rijksmuseum heeft met diverse sponsoren en partners een nieuwe samenwerking gesloten 
of verlengd: ING, Baker McKenzie, Berenschot Groep, Cisco/Axians, Dell en Eerde Internationale 
Boarding School.

Het aantal Vrienden steeg van 17.697 eind 2020 naar 18.164 eind 2021. 
Het aantal leden van de International Circle nam toe van 73 naar 76. 
Het aantal Rijksclubleden daalde met twee naar 40. 
Het aantal sponsoren en partners was ultimo 2021 20. 
 Het aantal fondsen op naam en gelabelde schenkingen bij het Rijksmuseum Fonds,  
de steunstichting van het Rijksmuseum, is inmiddels 210.

Philips en het Rijksmuseum hebben de Sponsorring gewonnen in de categorie Cultuur & Entertain-
ment voor het project ‘Nachtwacht on Tour’. De jury noemde het een voorbeeldstellend project 
dat ‘ver boven andere inzendingen in deze categorie uitstak’. 

ING kreeg een eervolle vermelding voor het Koningsdagconcert op de Eregalerij.

Directie en medewerkers van het Rijksmuseum onderhouden actief contact met vele externe stake-
holders: beleidsmakers, bestuurders, politici, gemeente Amsterdam, culturele sector, toeristische 
branche, bedrijfsleven, fondsen en (particuliere) schenkers. Het Rijksmuseum probeert hen, vaak 
op de persoon toegesneden, te bereiken en te informeren. Het Rijksmuseum heeft intensief contact 
met andere (inter)nationale musea en speelt een actieve rol binnen de Museumvereniging.

3. Toegankelijke collectie – nu en in de toekomst

Het Rijksmuseum is door de minister van OCW op grond van de Erfgoedwet met ingang van 1 januari 
2017 voor onbepaalde tijd belast met de zorg voor museale cultuurgoederen van de Staat. De collec-
tie van het Rijksmuseum bestaat uit een miljoen voorwerpen, waarvan het grootste deel werken 
op papier zijn die niet permanent kunnen worden tentoongesteld omdat papier lichtgevoelig  
is. Het collectiebeheer wordt uitgevoerd volgens interne procedures die zijn gebaseerd op inter-
nationaal erkende standaarden voor collectiemanagement (SPECTRUM). Voor de digitale afbeel-
dingen van de objecten worden meetbare en controleerbare kwaliteitseisen gehanteerd, zo moge lijk 
op basis van internationale standaarden, zoals Metamorfoze en Fadgi.

Ook in 2021 is binnen de coronabeperkingen verder gewerkt aan de registratie en digitalisering 
van de collectie. De deelverzamelingen van het Rijksmuseum zijn inmiddels geheel geregistreerd 
met uitzondering van de werken op papier die in het project PK (Prentenkabinet) Online worden 
geregistreerd en gedigitaliseerd. PK Online is verlengd tot eind april 2022. Door de coronamaat-
regelen is een achterstand opgelopen, waardoor de oorspronkelijke einddatum van 30 september 
2021 niet meer haalbaar was. Het project wordt daarna verlengd om de achterstand in registratie 
en digitalisering van aanwinsten (ca. 30.000) sinds de start van PK Online in 2008 weg te werken. 

Aantal objecten in 2021 nieuw geregistreerd conform de 
eisen (identificatiegegevens; juridische status; standplaats)

28.401

Aantal objecten in 2021 nieuw gedigitaliseerd 30.149
  

De collectie van het Rijksmuseum is voor 100% geregistreerd, met uitzondering van de werken 
op papier (nu voor 90%). Er zijn nu in totaal 798.099 objecten geregistreerd en digitaal toeganke-
lijk, waarvan 668.961 met een afbeelding. 

De verhuizing van de collectie uit het depot Lelystad naar het CollectieCentrum Nederland 
(CC NL) in Amersfoort werd afgerond. Tussen juni 2020 en zomer 2021 werden in 252 transporten 
77.993 voorwerpen overgebracht. Ook de collecties van de drie partners in CC NL zijn verhuisd. 
Daarmee zijn de activiteiten voltooid waarvoor OCW op 3 juni 2020 een projectsubsidie verleende.

De restauratieateliers van het Rijksmuseum (keramiek, glas en steen; edele en onedele metalen; 
meubelen en scheepsmodellen; papier; schilderijen; textiel) hebben het afgelopen jaar 3.560 restau-
raties en behandelingen verricht, waarvan 975 voor PK Online. Daarnaast vormden behandelingen 
plaats voor aanwinsten, in- en uitgaande bruiklenen, presentaties en tentoonstellingen.
• keramiek, glas en steen 154
• edele en onedele metalen 82
• meubelen en scheepsmodellen 95
• papier, prenten en foto’s 1.934
• PK Online 975
• schilderijen en lijsten 204
• textiel 116
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De collectie werd in 2021 door verwerving en langdurige bruiklenen uitgebreid met 2021 voor-
werpen, waarvan 1.058 schenkingen en legaten. Aankopen zijn sinds maart 2020 alleen mogelijk 
indien met extern geld gefinancierd. Het eigen aankoopbudget is als onderdeel van de bezuini-
gingen de laatste twee jaar geschrapt. 

Bijzondere aanwinsten waarvan de verwerving mogelijk werd gemaakt door externe partners, 
waren:
• Iraanse miniatuur met een staande jongeling en een zittende derwisj 

of bedelaar (Isfahan, voor 1620, met Nederlands opschrift in 17de-eeuws 
handschrift op de achterzijde), het vroegst bekende voorbeeld van  
de aanwezigheid van Perzische kunst in Nederland. Aankoop mogelijk 
gemaakt door Fonds de Zuidroute/Rijksmuseum Fonds en Johan 
Huizinga Fonds/Rijksmuseum Fonds.

• Schilderij Zeegezicht met figuren bij een vissersboot op het strand (1667) 
van Ludolf Bakhuysen, dat door de Broere Charitable Foundation  
is geschonken ter ondersteuning van het Rijks museum en zijn mede-
werkers in de moeilijke periode van de COVID-19-pandemie. Dezelfde 
stichting gaf het volgende schilderij in bruikleen: Een oehoe met andere 
vogels in een landschap (ca. 1690–1700) van Dirk Valkenburg. 

• Tekening van Cornelia de Rijck met vijftien vlinders van Europese  
en Surinaamse afkomst (ca. 1700). Aankoop mogelijk gemaakt door  
het I.Q. van Regteren Altena Fonds/Rijksmuseum Fonds.

• Schilderij Portret van Jan Daniël Huichelbos van Liender, Petronella  
van Liender en Adriana Reepmaker in een Engelse ijzergieterij (1808), 
door Adriaan de Lelie. Aankoop mogelijk gemaakt door de Rijksmuseum 
International Circle.

• Boek Zur Farbenlehre (1812) van Johann Wolfgang von Goethe.  
Aankoop mogelijk gemaakt door mevrouw drs. M.C.E. Aarts,  
via het Rijksmuseum Fonds.

• Bureau-ensemble (1927–1939) van Willem Gispen. Aankoop mogelijk 
gemaakt door het Ambaum Haks Fonds/Rijksmuseum Fonds.

• Schilderij Zelfportret met bloemen (1933) van Charley Toorop.  
Aankoop mogelijk gemaakt door Pon Holdings B.V.

• Verzameling van 54 objecten, waaronder een unieke collectie Chinese 
zegels, een 13 meter-lange rol met zegelafdrukken, twee kalligrafieën 
en een schildering. Schenker is de familie van Robert H. van Gulik 
(1910–1967), sinoloog en diplomaat in China en Japan.

• Fotoalbum van Ed van der Elsken (1951), een door de fotograaf voor zijn 
eerste echtgenote gemaakt album. Aankoop mogelijk gemaakt door  
de schenking van de Salomon de Jong Stichting/Rijksmuseum Fonds.

• Tekeningenserie Moroccan Youngsters (2015–2020) door Nour-Eddine 
Jarram. Aankoop mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij.

Het Rijksmuseum wil gezichtsbepalende stukken met grote zeggingskracht verwerven, stukken 
van evident en eminent belang voor de verzameling van het Rijksmuseum en de Collectie Nederland. 
Hieronder valt de aankoop van een groot aantal voorwerpen Meissenporselein uit de collectie 
Oppenheimer. Deze bevond zich grotendeels in het Rijksmuseum en is in 2021 gerestitueerd  
aan de erven. Op de veiling van 14 september 2021 bij Sotheby’s in New York is het gelukt om 61 
van de 117 kavels te verwerven, waaronder topstukken als de klok en het servies met het wapen 
van de familie Morosoni. Het Rijksmuseum is verheugd dat een belangrijk deel van de collectie 
kon worden behouden voor de Collectie Nederland, dankzij steun van de Vereniging Rembrandt, 
het Mondriaan Fonds, het Nationaal Aankoopfonds van het ministerie van OCW, de VriendenLoterij 
en, via het Rijksmuseum Fonds, de heer H.B. van der Ven.

Een unieke aanwinst voor de Collectie Nederland is het schilderij De vaandeldrager van Rembrandt. 
Aan het einde van het verslagjaar stemde de Tweede Kamer met een grote meerderheid in met 
het voorstel van de (demissionair) minister van OCW om het werk te verwerven. Nadat de Eerste 
Kamer in januari 2022 eveneens had ingestemd, kon de aankoop worden afgerond. Het schilderij 
is voor € 175 miljoen aangekocht, waarvan € 150 miljoen werd gefinancierd door de Staat der 
Nederlanden, € 15 miljoen door Vereniging Rembrandt en € 10 miljoen door het Rijksmuseum 

Rembrandt, De vaandeldrager, 1636. Olieverf op doek, 118,8 × 96,8 cm. Inv.nr. SK-A-5092. Aankoop door de Staat der Nederlanden  
met steun van de leden van de Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar Stortenbeker Fonds, A.M. Roeters van Lennep Fonds, 
Nationaal Fonds Kunstbezit, Nationaal Fonds 1930, Acquoy-Nairac Fonds, Mevrouw dr. E. Frederiks Fonds, Mevrouw J.J. den Boer- 
den Herder Fonds, Cleyndert Fonds, Van Rijn Fonds, Saskia Fonds, Fonds voor Klassieke Beeldende Kunst, Themafonds 17de-eeuwse 
schilderkunst, Warning-Meijaard Fonds, Daan Cevat Fonds, de jaarlijkse bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds en extra 
schenkingen van leden), het Rijksmuseum Fonds (Hans & Hedy de Klerk, Conrad Whelan 42 Fund, Anita Nijboer Fonds, de International 
Circle en overige schenkers) en de VriendenLoterij
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Op het gebied van datawetenschappen levert het team van Operatie Nachtwacht een ongeëvenaarde 
prestatie. Zo is begin 2022 de meest gedetailleerde foto van het schuttersstuk ooit gepubliceerd, 
een essentieel hulpmiddel voor de beoordeling van het schilderij tijdens de behandeling en 
restauratie.

De resultaten van het onderzoek naar de stukken die in 1715 bij de verhuizing van de Kloveniers-
doelen naar het Paleis op de Dam van het schilderij zijn afgesneden en niet bewaard zijn gebleven, 
zijn op 23 juni 2021 publiek gemaakt. Daarbij is een reconstructie gepresenteerd die met behulp 
van artificiële intelligentie is gemaakt. 

AkzoNobel is hoofdpartner van Operatie Nachtwacht. Het project wordt verder mogelijk gemaakt 
door PACCAR Foundation, American Express Foundation, Stichting Zabawas, Stichting Thurkowfonds, 
FedEx Express, Airbnb, Gemeente Amsterdam, Amsterdam Museum en via het Rijksmuseum Fonds: 
The Bennink Foundation, C.L. de Carvalho-Heineken, Piet van der Slikke & Sandra Swelheim, 
Familie De Rooij, Het AutoBinck Fonds, Dina & Kjell Johnsen, Familie D. Ermia, Familie M. van Poecke, 
Henry M. Holterman Fonds, Irma Theodora Fonds, Luca Fonds, Piek-den Hartog Fonds, Cevat Fonds, 
Johanna Kast-Michel Fonds, Marjorie & Jeffrey A. Rosen, Familie Van Ogtrop Fonds en Nachtwacht 
Fonds.

Afgelopen jaar is het Rijksmuseum een meervoudig onderzoeksproject gestart naar het vrouwe-
lijke aandeel in de Nederlandse cultuurgeschiedenis en de representativiteit van vrouwen in de 
Rijksmuseumcollectie. Dit omvat het inventariseren van het aantal vrouwelijke vervaardigers, 
het achterhalen van hun levensverhaal en het verkrijgen van informatie over afgebeelde vrouwen. 
Ook de collectie- en instituutsgeschiedenis wordt onder de loep genomen door vrouwelijke ver-
zamelaars, opdrachtgevers, schenkers en conservatoren van het Rijksmuseum in kaart te brengen.

De verschillende onderzoeken samen moeten leiden tot een herziene blik op de collectie en meer 
specifiek tot onder meer aanpassing van de selectie en etiketteksten in de permanente opstelling, 
tentoonstelling(en) en presentaties in de prentenkabinetten, uitbreiding van de collectie met rele-
vante objecten en verspreiding van kennis (o.a. door publicatie van Vrouwen van het Rijksmuseum, 
een nieuw deel in de serie collectieboeken van het Rijksmuseum). Dit project wordt mede mogelijk 
gemaakt door het Vrouwen van het Rijksmuseum Fonds.

Ondanks de coronarestricties is veel onderzoek in de restauratieateliers doorgegaan. Het gaat 
veelal om interdisciplinair onderzoek en onderzoek dat in samenwerking met andere musea  
en instellingen wordt uitgevoerd en dat dikwijls betere conservering van materialen tot doel heeft. 
Om een indruk te geven volgen hieronder korte beschrijvingen van enkele van de projecten:
• CRYSTINART (CRYStallization damage at the INTerfaces of ARTworks) 
Het project is een samenwerking tussen het Natuurkunde Instituut (IoP) van de Universiteit  
van Amsterdam, de universiteiten van Bologna (Italië) en Pau (Frankrijk) en het restauratie-atelier 
keramiek, glas en steen van het Rijksmuseum. Het onderzoek richt zich op de werking van zouten 
op submicronniveau in poreuze gelaagde materialen als keramiek, natuursteen en muurschilde-
ringen om degradatieprocessen nauwkeuriger te kunnen voorspellen en betere conserverings-
strategieën te ontwikkelen.
• Herkomstonderzoek kanon, kastanes en walgeweren Sri Lanka 
In samenwerking met het NIOD werd een vijftal objecten onderzocht op hun materiële eigen-
schappen, ter ondersteuning van het onderzoek naar de wapens in de collectie van het Rijksmuseum 
die afkomstig zouden zijn van de koning van Kandy. Dit onderzoek is onderdeel van het pilot-
project Provenance Research on Objects of the Colonial Era (PPROCE) van het Nationaal Museum 
van Wereldculturen, NIOD en Rijksmuseum.
• Johannes Vermeer 
In 2021 is, in samenwerking met het Mauritshuis in Den Haag, het onderzoek naar de materialen 
en schildertechniek van Johannes Vermeer voortgezet. In het verslagjaar werden twee schilderijen 
in de collectie van het Mauritshuis (Diana en haar nimfen en Gezicht op Delft) met geavanceerde, 
non-invasieve beeldtechnieken onderzocht. De in 2020 verkregen onderzoeksdata van de vier 
schilderijen uit de Rijksmuseumcollectie werden verder uitgewerkt en geïnterpreteerd. Alle ver-
kregen informatie wordt gecombineerd met (kunst)historisch onderzoek en vergeleken met 
historische kunsttechnologische bronnen en archiefdocumenten. 
• Een nieuwe definitie voor de oorsprong van fotomechanische druktechnieken
Promotieonderzoek waarbij op basis van een aantal bijzondere daguerreotypieplaten in het 
Rijksprentenkabinet de vroegere, experimentele technieken voor het verveelvoudigen van de eigen-
lijk unieke daguerreotypieën worden gereconstrueerd. 

Fonds en de VriendenLoterij. Het schilderij gaat in de loop van 2022 door Nederland reizen, zodat 
het publiek met het werk kan kennismaken, waarna het een plek krijgt in de Eregalerij van het 
Rijksmuseum. 

De vaandeldrager (1636) is een meesterwerk van Rembrandt uit zijn ‘barokke periode’, een korte 
fase in aanloop naar De Nachtwacht (1642). Deze periode was tot nu toe niet in Nederland vertegen-
woordigd, ook niet in het Rijksmuseum, waar de grootste en meest representatieve verzameling 
van Rembrandts schilderijen ter wereld is gehuisvest. Nadat Rembrandt in 1635 zijn eigen werk-
plaats was begonnen, concentreerde hij zich op het vervaardigen van dramatische historiestukken 
vol actie en met levensgrote figuren, waarvan De vaandeldrager een van de meest geniale werken 
is, dat bovendien opmerkelijk goed bewaard is gebleven.

In 2021 werden 541 objecten uitgeleend aan 73 instellingen, 43 in Nederland en 30 in het buiten-
land. Dit is meer dan in 2020 (501 objecten aan 69 instellingen), maar nog steeds minder dan  
de helft van het aantal bruiklenen in de precoronatijd. Dit heeft niet alleen te maken met uitstel 
of afblazen van tentoonstellingen in verband met de coronasituatie, maar ook met de bruikleen-
stop gedurende de verhuizing van de collectie naar het CollectieCentrum Nederland. 

4. Open bron voor kennis en onderzoek

Onderzoek verdiept de kennis, de grondstof voor verhalen en versterking van de band met het 
publiek. Kennis over het verleden geeft inzicht in het heden. Deze kennis is niet statisch, iedere 
generatie herschrijft de geschiedenis en maakt zelf geschiedenis. Het Rijksmuseum blijft daarom 
onderzoek doen, (kunst)historisch, materiaaltechnisch, natuurwetenschappelijk, en naar de her-
komst van de objecten. Aan tentoonstellingen, educatieve producten en het Storiesplatform  
van de website ligt onderzoek ten grondslag.

Het belangrijkste project op dit gebied is Operatie Nachtwacht, waarvan de eerste fase in 2021 
werd afgesloten. Sinds de start ervan op 8 juli 2019 is het schilderij op veel verschillende manieren 
onderzocht, onder meer via OCT-scans en infrarood- en daglichtopnames. In aanvulling op alle 
imaging-technieken zijn er verfmonsters genomen, die met verschillende analytische methodes, 
waaronder een deeltjesversneller in Hamburg, zijn bestudeerd. Dit moet een beter begrip geven 
van de opbouw van het schilderij en de samenstelling en conditie van de verf. Op meerdere plekken 
van het werk zijn testen uitgevoerd voor het verwijderen van het vernis ter voorbereiding van een 
mogelijke afname daarvan over het hele schilderij. Met het maken van een 3D-scan, die de hoogte-
variaties van het verfoppervlak zichtbaar maakt, is de onderzoeksfase op zaal afgerond. 

Op basis van de verkregen uitkomsten zijn een conditie-onderzoeksrapport en een behandeling-
beslisdocument opgesteld. In het eerste wordt beschreven hoe het schilderij is gemaakt, wat  
de conditie ervan is en wat daarvan de implicaties zijn voor de behandeling. Het bestaat uit onge-
veer 25 deelonderwerpen en is de basis voor het document waarin behandelopties en risico-
analyses inzichtelijk zijn gemaakt, volgens een beslismethode die internationaal steeds vaker 
wordt gebruikt. Inzicht geven in en onderbouwing van de afwegingen voor de gekozen behande-
lingen is ook belangrijk voor toekomstige onderzoekers en restauratoren. Zo is voor de start  
van Operatie Nachtwacht de restauratiegeschiedenis van het werk tot dan toe precies in kaart 
gebracht. 

In het behandeldocument worden drie opties gegeven voor de tweede fase:
A  Geen actieve behandeling, alleen preventieve conservering.
B  Alleen behandeling van de deformaties in het schilderij.
C   Volledige restauratie: vernisafname, behandeling van de deformaties, 

retoucheren en aanbrengen van vernis.

Inmiddels is besloten om optie A te laten afvallen, omdat er meer nodig is om het schilderij  
op lange termijn in goede conditie te houden, en is gekozen voor optie B, waarmee begin 2022 
een start is gemaakt. Tijdens deze structurele behandeling is het schilderij enige tijd niet te zien 
doordat het op zijn buik komt te liggen.

Een beslissing over het vervolg van de behandeling en restauratie wordt in de eerste helft van 
2022 genomen, nadat de wenselijkheid en haalbaarheid van dit traject zijn onderzocht. Er zijn 
naar verwachting financiële en personele investeringen nodig die externe financiering vergen.
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In het verslagjaar werd de tweede helft van de tussen 1933 en 1945 verworven objecten op het 
gebied van beeldhouwkunst en kunstnijverheid onderzocht (1.588 objecten).

Opleiding en onderzoek
In 2021 waren er negen deelnemers aan het Rijksmuseum Fellowshipprogramma, dat mede 
mogelijk wordt gemaakt door verschillende externe fondsen. Allen ontvingen een beurs om onder-
zoek te doen op een gebied dat verband houdt met de collectie van het Rijksmuseum. Ondanks 
de reis- en overige beperkingen die er waren, hebben de fellows gezamenlijk vijf artikelen gepubli-
ceerd, presentaties gegeven en (digitale) workshops en colloquia georganiseerd. 

Het Rijksmuseum wil langs deze weg bijdragen aan de vorming van een nieuwe generatie 
museum professionals. Het Rijksmuseum Fellowshipprogramma wordt mogelijk gemaakt door 
de Terra Foundation, de Andrew W. Mellon Foundation en via het Rijksmuseum Fonds: het Migelien 
Gerritzen Fonds, het Dr. Anton C.R. Dreesmann Fonds en het Johan Huizinga Fonds..

Fonds 21 maakt het mogelijk om in de komende vier jaar een aantal junior educatiemede werkers 
aan te stellen, twee in 2022–2023 en twee in 2024–2025. De posities zijn bedoeld voor jongeren, 
in het bijzonder met een migratieachtergrond, die bij het Rijksmuseum een opleiding krijgen, 
waarna zij kunnen doorstromen naar een educatiefunctie bij het Rijksmuseum of bij een ander 
museum of culturele instelling. Een van beiden heeft mbo- of hbo-opleiding en de ander is van 
academisch niveau. Het project valt binnen het streven van het Rijksmuseum om diverser te worden. 

Half september is het project ‘Groen in het Rijksmuseum’ gestart. Mbo-studenten van de hoveniers-
opleiding krijgen de mogelijkheid een jaar te werken in de Rijksmuseumtuinen onder begeleiding 
van hun docent en de beplantingsontwerper van de tuinen. Vanaf het schooljaar 2021–2022 
biedt het Rijksmuseum zeven stageplekken aan. Deze worden mogelijk gemaakt door het TIQ Fonds 
(Tuinieren met IQ)/Rijksmuseum Fonds.

Ook in 2021 leverde het Rijksmuseum een bijdrage aan het academisch onderwijs aan diverse 
Nederlandse universiteiten, waar conservatoren en restauratoren van het Rijksmuseum (bijzonder) 
hoogleraar zijn. 

Zeven conservatoren in opleiding deden een jaar lang ervaring op in het Rijksmuseum en bij 
Conservation & Science (restauratieateliers en onderzoek) werden veertien stagiairs begeleid.  
Bij de afdeling Veiligheidszaken liepen 21 (mbo-)studenten stage in het kader van de opleiding 
tot beveiligingsmedewerker. Het totale aantal stagiairs was afgelopen jaar 69.

RijksLAB
RijksLAB is in 2019 opgericht om de innovatiekracht van het Rijksmuseum te versterken en de toe-
passing van nieuwe technologieën te onderzoeken. In 2021 is een aantal succesvolle activiteiten 
ontplooid: een reserveringssysteem voor werkplekken in de kantoren, het testen van een app waar-
mee slechtziende bezoekers een zelfstandig bezoek aan het museum kunnen brengen en het 
ontwikkelen van een digitale educatieve spelwereld, Rijksmuseum op hol, dat inmiddels onderdeel 
is van het aanbod voor het onderwijs. Er wordt intensief samengewerkt, zowel binnen de organi-
satie als met externe partners (waaronder Philips, KPN, Cisco en TU Delft).

5. Bijdrage aan economie en leefomgeving

Intern – Rijksmuseum als werkgever
Aan het einde van 2021 heeft de Museumvereniging met de vakbonden overeenstemming bereikt 
over een nieuwe CAO. Een belangrijk gespreksonderwerp was de loonsverhoging, waarbij een goede 
balans is nagestreefd tussen enerzijds de financiële situatie, die door de coronamaat regelen  
bij veel musea is verslechterd, en anderzijds het zijn van een aantrekkelijke sector op de arbeids -
markt. Het akkoord voorziet in een loonsverhoging van 1% per 1 januari 2022 en van 2,5% per 
1 juli 2022.

Zorgen voor een veilige werkplek is een belangrijke verplichting van de werkgever. Voor de fysieke 
veiligheid bestaat sinds lang een Arbocommissie met een brede vertegenwoordiging vanuit  
de organisatie en de Ondernemingsraad. De basis van het arbobeleid wordt gevormd door Risico-
Inventarisaties & -Evaluaties (RI&E) en de acties die op basis daarvan worden genomen ter ver-
betering van de werkomgeving en werkmethodes. 

• Boekenkist van Hugo de Groot 
In 2019–2021 uitgevoerd onderzoek door een team van het Centrum Wiskunde & Informatica,  
de Universiteit van Amsterdam, het Rijksmuseum en de Universiteit Leiden naar de datering  
van de boekenkist waarin volgens overlevering Hugo de Groot ontsnapt zou zijn uit Slot Loevestein. 
Line trajectory X-ray tomography werd ontwikkeld om met dendrochronologisch onderzoek  
de leeftijd van het hout van twee grote boekenkisten vast te stellen. Het team won in 2021 de NWO 
Team Science Award, de prijs voor het meest inspirerende en succesvolle team van jonge en oude 
onderzoekers, getraind en afkomstig uit verschillende disciplinaire velden, die samen een weten-
schappelijke uitdaging zijn aangegaan waarbij hun individuele expertise en capaciteiten elkaar 
aantoonbaar versterken. 
• Driedimensionaal begrip van degradatieproducten in schilderijen 
In dit onderzoeksproject, in samenwerking met de universiteiten van Amsterdam, Utrecht  
en Antwerpen, worden geavanceerde analytische technieken gecombineerd om de vorming, 
ontwikkeling en levensloop van veroudering en verandering van pigmenten in schilderijen beter 
te begrijpen. Dit project wordt uitgevoerd onder de vlag van NICAS (Netherlands Institute  
for Conservation+Art+Science+) en gefinancierd door NWO.
• Fundamenteel begrip van olieverfdegradatie 
Met ondersteuning van NWO wordt, in samenwerking met HIMS-UvA, onderzoek gedaan  
naar de rol van water in de chemische processen die degradatie van olieverf veroorzaken.
• Preventieve Conservering
In de werkgroep Preventieve Conservering staan maatregelen die degradatie van kunst kunnen 
voorkomen centraal. Hierbij gaat het onder andere om het monitoren van het museumklimaat, 
de ontwikkeling en toepassing van geschikte tentoonstellingsmaterialen en onderzoek naar inno-
vatieve preventieve maatregelen. In het verslagjaar is de toepassing van Metal Organic Frame-
works (MOFs) voor vitrines onderzocht, een samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. 
• Begrip van moleculair transport door multilagen
In 2021 is er veel vooruitgang geboekt om te bestuderen hoe omgevingscondities chemische 
degradatiereacties in schilderijen beïnvloeden. De aanstelling van de onderzoeker is mede mogelijk 
gemaakt door The Bennink Foundation/Rijksmuseum Fonds.

Het in bovenstaande opsomming genoemde NICAS (Netherlands Institute for Conservation+Art+ 
Science+) is een belangrijk samenwerkingsverband op onderzoeksgebied waarvan het Rijksmuseum, 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Universiteit van Amsterdam en de Technische 
Universiteit Delft de partners zijn. Onder de vlag van het NICAS worden tal van onderzoeks-
projecten uitgevoerd. 

Voor de volgende bestandscatalogi werd afgelopen jaar onderzoek gedaan: vroege Nederlandse 
schilderijen, delen I en II; Vlaamse schilderijen; 17de-eeuwse Nederlandse schilderkunst, deel II; 
Spaanse schilde rijen; 17de-eeuwse tekeningen; tekeningen van Rembrandt; Hercules Segers; 
18de-eeuwse Nederlandse interieurschilderkunst; Europese beeldhouwkunst; surimono (Japanse 
prenten); keramiek; scheepsmodellen; zilver; hobocollectie Han de Vries. 

Van het wetenschappelijk onderzoek wordt verslag gedaan in het peer-reviewed tijdschrift  
The Rijksmuseum Bulletin (waarvan in 2021 de gebruikelijke vier afleveringen verschenen) en in 
online-bestandscatalogi, boeken en symposia. Het Rijksmuseum publiceerde afgelopen jaar 
zeven boeken. Conservatoren, restauratoren en medewerkers publiceerden in diverse nationale 
en internationale tijdschriften en (digitale) publicaties 275 artikelen, waarvan ongeveer een 
derde in peer-reviewed tijdschriften. Zij verzorgden voorts bijna 300 lezingen en presentaties,  
in het Rijksmuseum, daarbuiten en online, en bijna 200 media-optredens. 

Het Rijksmuseum organiseerde in 2021 drie symposia, over Slavernij, Fotojournalistiek in de 
20ste eeuw (mogelijk gemaakt door het Vincent Mentzel Fonds/Rijksmuseum Fonds) en Operatie 
Nachtwacht. In verband met de coronabeperkingen werden deze online gehouden.

Herkomstonderzoek
Sinds 2012 onderzoekt een gespecialiseerd team de herkomstgeschiedenis van de collectie  
in het kader van het landelijke herkomstonderzoek ‘Museale verwervingen vanaf 1933’. Dit houdt 
verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933–1945. Gezien de hoeveel-
heid voorwerpen wordt het herkomstonderzoek van het Rijksmuseum gefaseerd uitgevoerd.  
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In Document Nederland: Afstand wist Henk Wildschut het menselijke gezicht te vangen achter de afstandelijke coronawereld van mondkapjes, 
1,5-meterafstandsborden en lege straten. Document Nederland wordt mogelijk gemaakt door Fonds 1975/ Rijksmuseum Fonds en het Familie  
van Heel Fonds/ Rijksmuseum Fonds

Detail van De Nachtwacht met een deel van de gerecon-
strueerde, ontbrekende onder- en rechterrand  
(zie ook p. 171)
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Ook de sociale veiligheid is een prioriteit voor de werkgever. Sinds enkele jaren wordt hieraan  
in het Rijksmuseum veel aandacht besteed. In 2021 volgden medewerkers van verschillende 
afdelingen trainingen om het gesprek over gewenste en ongewenste omgangsvormen aan te gaan 
en leidinggevenden worden gestimuleerd om het onderwerp regelmatig aan de orde te stellen. 
Een nieuwe vertrouwenspersoon werd aangesteld en er is via diverse kanalen voorlichting gegeven, 
zodat de medewerkers weten hoe zij deze kunnen vinden en waarvoor zij bij een vertrouwens-
persoon terecht kunnen. Regelingen zoals de klachtenregeling en de ‘klokkenluidersregeling’ 
worden tegen het licht gehouden en waar nodig geactualiseerd. 

In de eerste maanden van het lopende jaar wordt een medewerkersonderzoek ‘Veilig & gezond 
werken’ uitgevoerd, dat een vervolg is op het onderzoek naar duurzame inzetbaarheid dat in 2019 
is gehouden.

In het verslagjaar is een strategisch plan opgesteld dat tot doel heeft om de afdeling Personeel & 
Organisatie en de organisatie toe te rusten op ontwikkelingen op personeelsgebied, zoals vergrijzing, 
het binden en ontwikkelen van divers talent en een nieuwe kijk op leiderschap. Belangrijke 
thema’s en projecten voor de komende jaren zijn op basis van de ‘employee journey’ (het traject 
vanaf de werving van een medewerker tot en met zijn vertrek) geordend in zes thema’s: leider-
schap; interne communicatie; leren & ontwikkelen; duurzame inzetbaarheid; inspirerende werk-
omgeving; sociale dynamieken. 

De overkoepelende visie op het gebied van personeel en organisatie luidt: ‘Het is onze missie 
om divers talent te vinden, aan te trekken, te ontwikkelen, te binden en te blijven uitdagen.  
Wij herkennen, waarderen en benutten de unieke talenten van onze medewerkers, zodat zij  
(de beste versie van) zichzelf kunnen zijn en een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de missie 
en strategie van het Rijksmuseum.’ Doel is een evenwichtig personeelsbestand dat qua samen-
stelling een reflectie is van de maatschappij.

Corona
De coronacrisis had voor het tweede jaar op rij ingrijpende gevolgen voor de medewerkers. 
Tijdens de sluitingsperiodes van het museum viel voor beveiligings- en publieksmedewerkers 
een groot deel van het werk weg. Voor een beperkt aantal anderen gingen de activiteiten op locatie 
door, zoals het verhelpen van storingen, onderhoud aan de panden en het noodzakelijke beheer  
en behoud van de collectie. Om veilig en binnen de coronarichtlijnen te kunnen werken, zijn diverse 
protocollen opgesteld en in de gebouwen maatregelen genomen. 

De overige medewerkers werkten zoveel mogelijk thuis, wat technisch gezien goed mogelijk  
is. Alle kantoormedewerkers hebben inmiddels een laptop ontvangen waarmee zij thuis en op 
kantoor kunnen werkenn, met dank aan Dell, als onderdeel van een nieuw en breder partner ship. 
Velen maken ook gebruik van de mogelijkheid om via het museum een tafel, een bureaustoel, 
een tweede scherm en dergelijke te bestellen om thuis een goede werkplek te kunnen creëren.

Voor de interne communicatie werd het in 2020 ontwikkelde format voor een digitale mede-
werkersbijeenkomst voortgezet. Onder de titel ‘Rijksmuseum Gaat Door’ worden medewerkers  
via interviews en filmpjes op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen en van de activi-
teiten die binnen en buiten de organisatie worden ontplooid. Wie het programma niet live kan 
bekijken, kan het later terugzien op het intranet van het Rijksmuseum. 

Alle inspanningen ten spijt, wordt het persoonlijke en informele contact tussen collega’s gemist. 
Voor brainstormen en creativiteit zijn digitale kanalen minder geschikt, hoe nuttig en bruikbaar 
ze ook zijn voor het reguliere overleg. 

Werken na corona
Zoals veel organisaties ziet het Rijksmuseum zich voor enkele vragen gesteld voor de periode  
na corona: gaat het museum over naar een hybride model waarin medewerkers in functies die thuis 
kunnen worden uitgevoerd een deel van hun tijd thuis werken. Of keert het museum terug naar 
de situatie van vóór de coronapandemie toen het uitgangspunt was dat iedereen op kantoor werkte 
en dat hiervan alleen in bepaalde gevallen kon worden afgeweken (bijvoorbeeld om een boek  
te schrijven). In 2020 en 2021 zijn onder de medewerkers vragenlijsten uitgezet. Uit beide onder-
zoeken bleek dat een meerderheid positief is over het thuiswerken. Als voordelen werden onder 
andere genoemd het wegvallen van het woon-werkverkeer en een betere balans tussen werk  
en privé. Een situatie waarin veel medewerkers vanuit huis werken heeft echter ook nadelen. 
Het is niet bevorderlijk voor creativiteit en innovatie en sommigen missen de sociale contacten. 

Voor het formuleren van een afgewogen thuiswerkbeleid zijn ook de volgende punten van belang: 
de effecten op de organisatie wanneer een deel van de medewerkers thuis mag werken, terwijl  
 

anderen hun werk alleen op locatie kunnen doen. Leidt dit tot een tweedeling in de organisatie? 
Kan iedereen thuis een goede werkplek inrichten? Wat betekent thuiswerken voor de sociale 
cohesie in de organisatie en de interne communicatie? Wat zijn de gevolgen voor het leiding geven? 
Daarbij komt dat het museum een publieksinstelling is en dat het voor veel functies belangrijk  
is om voeling te houden met het publiek en om regelmatig in het museum te zijn. Een werkgroep 
buigt zich over deze vragen en gaat een thuiswerkbeleid formuleren. 

Werkafspraken
In de tweede helft van 2019 is in samenspraak met afdelingshoofden, Ondernemingsraad  
en ‘ambassadeurs’ uit de organisatie een zestal afspraken gemaakt: de Werkafspraken (zie hier-
onder). Deze zijn bedoeld om de samenwerking te bevorderen en om meer verantwoordelijk-
heid te geven én te nemen. Zo wordt de organisatie wendbaarder en kan ze beter inspelen  
op de ontwikkelingen binnen en buiten het museum. Door op een andere manier (samen) te werken 
kan tegelijkertijd de hoge kwaliteit die het Rijksmuseum nastreeft beter worden bereikt. In de 
afspraken zijn ook de lessen verwerkt van het traject met de vier werkgroepen die in 2018–2019 
de strategische ambities hebben ontwikkeld (Publiek/Customer Journey, Verhalen, Digitale Domein 
en Tentoonstellingen). Door de coronapandemie is de introductie van de Werkafspraken enige 
tijd stil komen te liggen, maar in 2021 zijn deze in zes digitale masterclasses gepresenteerd aan 
de leidinggevenden. Eind van afgelopen jaar is begonnen met de introductie in de organisatie. 

De Werkafspraken zijn:
Personeel

Een aantal medewerkers van wie de arbeidsovereenkomsten in 2020 om financiële redenen niet 
konden worden verlengd, is weer in dienst getreden bij het Rijksmuseum, met name bij de afdeling 
Veiligheidszaken en Front Office.

Medio 2020 zijn de museumdocenten, die voorheen op zzp-basis voor het museum werkten,  
in dienst genomen. Zij verzorgen de onderwijsprogrammering. Rondleiders, workshopdocenten 
en acteurs voor de overige programma’s werden zoals voorheen op zzp-basis ingeschakeld. Uit 
een in 2021 uitgevoerde evaluatie bleek dat deze splitsing meer nadelen dan voordelen heeft. 
Het Rijksmuseum heeft daarom het voornemen om ook de laatstgenoemde groepen in de loop 
van 2022 in dienst te nemen. Op deze manier wordt betrokkenen meer zekerheid geboden.  
Ook kan beter op de vraag worden ingespeeld en kan de kwaliteit van de uitvoering van de pro-
gramma’s duurzaam worden verankerd. 

Het aantal medewerkers per sector is als volgt: 

 31 DECEMBER 2021 31 DECEMBER 2020 
Collecties 286 296
Development & Media 68 60
Zakelijke Sector 361 362
Directie(secretariaat) 7 8
Totaal 722 726

 

Het gemiddelde ziekteverzuim in 2021 is uitgekomen op 4,3% (2020: 4,6%, 2019: 4,0%). Na een 
dalende trend in de eerste drie kwartalen was in het vierde kwartaal sprake van een stijging, 
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van 5,2% (2020: 4,8%; 2019: 5,1%). Het Rijksmuseum blijft met een ziekteverzuim van 4,3% 
vermoedelijk onder het landelijk gemiddelde, dat voor organisaties met meer dan 100 mede-
werkers naar verwachting rond 5,5% zal zijn. 

Het Rijksmuseum voert een actief preventiebeleid. Hiervoor is enige jaren geleden een manager 
Duur zame Inzetbaarheid aangesteld. Zij heeft in 2021 met 45 medewerkers gesproken. Indien 
daartoe aanleiding is, initieert zij gesprekken met de leidinggevende en de bedrijfsarts om uitval 
te voorkomen.

Interne organisatiestructuur
In de organisatiestructuur hebben zich geen wijzigingen voorgedaan (zie voor het organogram 
p. 248). De organisatie wordt geleid door een directie die bestaat uit drie directeuren, die gezamen-
lijk het bestuur van Stichting Het Rijksmuseum vormen. De directie is als volgt samengesteld:
• hoofddirecteur en voorzitter van de directie: Taco Dibbits (1968; 

benoemd in 2016; sinds 2002 werkzaam bij het Rijksmuseum, sinds 
2008 als directeur Collecties);

• directeur Development & Media: Hendrikje Crebolder (1970;  
benoeming in 2017, daarvoor sinds 2008 hoofd afdeling Development);

• zakelijk directeur: Erik van Ginkel (1966; benoeming in 2011).

De organisatie is verdeeld in drie sectoren. De Sector Collecties ressorteert onder de hoofd-
directeur, de Sector Development & Media onder de directeur Development & Media en de Zakelijke 
Sector onder de zakelijk directeur. 
• De Sector Collecties omvat alle werkzaamheden rondom de collectie: 

van registratie en fotografie tot en met conservering en restauratie, 
van verzamelen tot en met wetenschappelijk onderzoek,  
van tentoonstellingen tot en met publieksbegeleiding en educatie. 

• In de Sector Development & Media zijn de gebieden 
stakeholdersmanagement, development (cultiveren en onderhouden 
van relaties met [potentiële] begunstigers, werving van gelden), 
communicatie en marketing ondergebracht.

• Onder de Zakelijke Sector vallen de ondersteunende diensten: 
Personeel & Organisatie, Financiële Zaken, Veiligheidszaken,  
Facilitair Bedrijf en Automatisering. 

Medezeggenschap
In het afgelopen jaar heeft de hoofddirecteur (de bestuurder in de zin van de WOR) intensief 
contact onderhouden met de Ondernemingsraad. Naast de zes Overlegvergaderingen werden 
tussentijdse overleggen gehouden, zodat de Ondernemingsraad steeds op de hoogte kon worden 
gesteld van relevante ontwikkelingen. Belangrijke gespreksonderwerpen waren de (toekomstige) 
financiële situatie van het museum en het welzijn van de medewerkers (thuiswerkbeleid, ziekte-
verzuim, duurzame inzetbaarheid, arbo-aangelegenheden, veiligheid op de werkplek). 

Duurzaamheid
Het Rijksmuseum heeft een BREEAM-NL In-Use-duurzaamheidscertificaat ontvangen met een 
‘outstanding’ beoordeling (vijf sterren). Hiermee is het Rijksmuseum het eerste museum ter wereld 
dat voor het beheer van een bestaand gebouw de hoogst haalbare waardering krijgt. De score 
wordt bepaald aan de hand van de prestaties van het museum op negen gebieden: management, 
materialen, transport, welzijn & gezondheid, vervuiling, water, energie, landgebruik & ecologie, 
afval. Zo heeft het museum een milieubewust en duurzaam inkoopbeleid ingevoerd en wordt 
gestreefd naar hergebruik van tentoonstellingsmaterialen. Reizen met de fiets en openbaar 
vervoer wordt aangemoedigd en vluchten worden gecompenseerd. Met water wordt zuinig omge-
gaan en het museum maakt gebruik van groene energie. De warmte- en koude-opslag van het 
Hoofdgebouw wordt inmiddels ingezet om andere panden van het museum in de winter te ver-
warmen en in de zomer te koelen. 

Met het CollectieCentrum Nederland heeft het Rijksmuseum met drie partners (Nederlands 
Open luchtmuseum, Paleis Het Loo en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) een duurzaam 
depot voor de gezamenlijke collecties gebouwd. Ook voor dit gebouw is een BREAAM-certificaat 
met vijf sterren (in de categorie nieuwbouw) verkregen. 

Het Rijksmuseum streeft ernaar zich eveneens te onderscheiden met een zo duurzaam mogelijk 
behoud van de collectie (bijvoorbeeld door onderzoek naar ruimere bandbreedtes voor lucht-
vochtigheid, temperatuur en licht). Onder leiding van een werkgroep met medewerkers van zowel 
techniek als collectiebeheer zal een aantal maatregelen worden getest die moeten leiden  
tot minder energieverbruik. 

Gebouwenbeheer en MJOP (Meerjarenonderhoudsplan)
Het Rijksmuseum is bewust en planmatig bezig met het onderhoud en beheer van zijn gebouwen. 
Dit uit zich in het op peil houden van representatieve ruimten en publieksgebieden en in het mini-
maliseren van de risico’s voor de collectie. Daarnaast neemt het Rijksmuseum bij vervangingen 
de toekomstige exploitatiekosten mee in de overwegingen. Zo geeft het museum een invulling 
aan het begrip cultureel ondernemerschap.

Een belangrijke ingreep die het afgelopen jaar is uitgevoerd, is het ombouwen van een van  
de liften in het Atrium tot een derde in- en uitgang. Het museum kan hiermee binnen de 1,5-meter-
regel meer bezoekers in het gebouw toelaten. Wanneer het aantal bezoekers na afloop van de pan-
demie weer naar het oude niveau groeit, kan de extra ingang bijdragen aan een betere ontvangst. 

Het MJOP bestaat uit twee delen: een eigenaarsdeel en gebruikersdeel, en is opgedeeld in Onder-
houd en Vervangingen. Alle oudere panden zijn opgenomen in de meerjarenplanning voor het 
onderhoud, waarbij de investeringen in het onderhoud voor veiligheidstechniek (periode 2021–2050) 
separaat worden geregistreerd. In het lopende jaar wordt een nieuw aanbestedingstraject voor 
alle gebouwgebonden onderhoudscontracten gehouden. Het MJOP is gebaseerd op de huidige 
onderhoudscontracten en conditiescores NEN 2767. De technologische ontwikkelingen van de laatste 
jaren maken dat de focus voor de veiligheidstechniek verschoven is van hardware naar IT-oplos-
singen en de ondersteuning hiervan in de directe veiligheidsoperatie op de werkvloer. Hierbij 
wordt een grotere verwevenheid en samenwerking gezien van de afdelingen veiligheidstechniek 
en informatietechnologie voor de infrastructuur en softwareoplossingen. 

Voor de controle op de kwaliteit van de gebouwen is een 3D-scan van de buitenzijde van het 
museum gemaakt, waarop de bouwkundige NEN2767-inspectie mede gebaseerd is. Installaties 
zijn in 2020 geïnspecteerd op basis van NEN2767, waarna de geconstateerde gebreken in 2021 
zijn hersteld. 

Een extern bureau, Toornend & Partners, voert jaarlijks in opdracht van het Rijksmuseum een audit 
uit op het gebouwenbeheer waarin beoordeeld wordt op basis van de onderwerpen goed vader-
schap, ondernemerschap en innovatie. Deze termen waren belangrijke aspecten bij het besluit 
van het ministerie van OCW en het Rijksvastgoedbedrijf om met ingang van 2017 een pilot te starten 
waarin musea de keuze kregen om zelf verantwoordelijk te zijn voor het gebouwenbeheer of dit 
door het RVB te laten uitvoeren. Het Rijksmuseum is sinds 1 januari 2017 zelf verantwoordelijk 
voor beheer en onderhoud van de gebouwen die het in gebruik heeft. 

Het afgelopen jaar is OCW begonnen met de evaluatie van de pilot ter voorbereiding van een nieuw 
huisvestingsstelsel waarover in de loop van 2022 een besluit wordt genomen en dat naar ver-
wachting per 1 januari 2023 ingaat. 

Verantwoording
In 2019 is een traject begonnen om de externe verantwoording te verbeteren, onder andere door 
aanpassingen aan het Bestuursverslag. Een belangrijk onderdeel van het traject was het ontwikkelen 
van een monitor die de maatschappelijke impact van de activiteiten van het Rijksmuseum inzichte -
lijk maakt op de volgende gebieden: 
• gevoel voor schoonheid, besef van tijd (een bezoek aan het 

Rijksmuseum inspireert, brengt plezier, is leerzaam en biedt  
ruimte voor reflectie);

• divers publiek bereiken en verbinden (het Rijksmuseum vertelt  
het verhaal van Nederland vanaf de Middeleeuwen tot nu,  
een verhaal waarin iedereen zich moet kunnen herkennen);

• toegankelijke collectie – nu en in de toekomst;
• open bron voor kennis en onderzoek;
• bijdrage aan economie en leefomgeving.
In 2021 is deze Impactmonitor, met informatie over de jaren 2019–2020, voor de eerste  
keer gepresenteerd. 
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FINANCIËLE rEsULTATEN EN EXPLOITATIE

Het Rijksmuseum is in 2021 op het gebied van bezoekersaantallen nog harder getroffen door  
de COVID-19-pandemie dan in 2020. 623.923 mensen bezochten dit jaar het Rijksmuseum, tegen 
675.325 in 2020 en 2,7 miljoen in 2019. In de begroting was uitgegaan van een bezoekersaantal 
van 1 miljoen. Ook nu werd weer pijnlijk duidelijk hoe onvoorspelbaar de crisis zich ontwikkelt. 
Het museum was tot 5 juni 2021 gesloten en moest op 19 december opnieuw de deuren sluiten.

Verschillen ten opzichte van de begroting
Het financiële effect van de crisis op de resultaten en de exploitatie 2021 is als volgt:
• Door de lagere bezoekersaantallen kwamen de publieksinkomsten uit 

entree, winkel en horeca € 4,1 miljoen lager uit dan begroot. Dit werd 
voor € 5,1 miljoen gecompenseerd door een extra steunpakket van het 
ministerie van OCW voor het derde kwartaal. Eind 2020 was al een 
extra subsidie van € 11,6 miljoen toegezegd, die reeds in de begroting 
2021 was opgenomen.

• Kort na het uitbreken van de crisis heeft het Rijksmuseum de directe 
gevolgen ervan in kaart gebracht en zijn maatregelen genomen  
om primaire bedrijfsprocessen (veiligheid van medewerkers, collectie 
en gebouw) te continueren. Tevens zijn bezuinigingen doorgevoerd  
van in totaal € 10 miljoen. In 2021 is dit gecontinueerd, mede doordat 
de sluiting van het museum langer duurde dan verwacht. Dit heeft 
geresulteerd in een totaal aan aanvullende bezuinigingen van 
€ 6,3 miljoen. Deze bestonden op hoofdlijnen uit:

• Personeelskosten: doordat het museum later opende dan verwacht 
ten tijde van het opstellen van de begroting, is nieuw personeel 
later in dienst genomen, wat resulteerde in een besparing van 
€ 1,6 miljoen op de reguliere (niet extern gedekte) loonkosten. 
Tevens kon voor het eerste kwartaal nog een beroep worden gedaan 
op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor 
een bedrag van € 2,0 miljoen.

• Materiële afdelingsbudgetten: bij alle afdelingen zijn bezuinigingen 
doorgevoerd, de grootste bij de afdelingen Publiek & Educatie, 
Communicatie & Marketing en Development. Dit resul teerde in een 
besparing van € 2,7 miljoen.

• De overige maatregelen inclusief resultaatbestemming kwamen 
per saldo uit op begroting.

Per saldo (€ 1 miljoen extra baten en € 6,3 miljoen additionele bezuinigingen) zou bovenstaande 
betekenen dat het begrote tekort van € 0,8 miljoen na resultaatbestemming zou veranderen  
in een overschot van € 6,5 miljoen. 

De begroting 2021 sloot oorspronkelijk echter met een tekort van € 6,1 miljoen, dat met een 
aantal eenmalige maatregelen (voor in totaal € 5,3 miljoen) werd gedekt, waarna het genoemde 
tekort van € 0,8 miljoen overbleef. Deze maatregelen betroffen een onttrekking aan de exploitatie 
huisvesting voor de kosten van energie, schoonmaak en tuinonderhoud, en de oprichting van 
een zogenaamd overbruggingsfonds voor het tentoonstellingsprogramma 2021, waarbij gelden 
van de VriendenLoterij als garantie waren ingezet.

Gezien de ontwikkeling van het resultaat 2021 heeft de Raad van Toezicht goedkeuring gegeven 
voor een afwijking ten opzichte van de begroting. De onttrekking aan de exploitatie huisvesting 
en de bijdrage voor het tentoonstellingsprogramma (loterijgelden/overbruggingsfonds) zijn 
geschrapt. Dit leidt nu tot een resultaat na resultaatbestemming van € 1,2 miljoen positief versus 
een begroot negatief saldo van € 0,8 miljoen. Dit resultaat zal waarschijnlijk nodig zijn om tekorten 
in de komende jaren te dekken.

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de financiële resultaten over 2021. 

Resultaat

Resultaat na bestemming

Het Rijksmuseum heeft het positieve resultaat na resultaatbestemming in verband met risico’s 
en onzekerheden in 2022 en volgende jaren toegevoegd aan de algemene reserve (conform  
de richtlijn van OCW). Na de verrekening van de (begrote) inzet van de bestemmingsreserves  
en -fondsen resteert een positief resultaat van € 1,2 miljoen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan 
de algemene reserve. 

Wat doen we met het resultaat?

rEsULTAATBEsTEMMING 2021 2021 2020
(BEDRAGEN × € 1.000) UITKOMST BEGROOT UITKOMST

Dekken (netto) lasten uit   

Bestemmingsreserves -165  -664  -185 

Bestemmingsfondsen –  –  – 

Toevoegen (netto) baten aan   

Bestemmingsreserves –  –  – 

Bestemmingsfondsen 841  –  –

Rest bestemmingsfonds OCW – – –

Rest algemene reserve 1.246 -825 2.775

Totaal resultaat  1.922  -1.489 2.590

Met ingang van 2019 kan het resultaat in zijn geheel worden toegevoegd aan de algemene reserve 
of, indien het bestuur dit noodzakelijk vindt, aan een bestemmingsreserve voor speciale doel-
einden. In 2021 zijn er geen speciale bestemmingsreserves gevormd. Wel vonden onttrekkingen 
plaats aan eerder gevormde bestemmingsreserves. Tevens werd een nieuw bestemmingsfonds 
gevormd.

De onttrekking in 2021 aan de bestemmingsreserves betrof nazorg het nieuwe Rijksmuseum 
en Philipsvleugel (€ 0,2 miljoen, begroot € 0,4 miljoen) en herkomstonderzoek (€ 0,0 miljoen, 
begroot € 0,3 miljoen). Het nieuw gevormde bestemmingsfonds betreft sponsorgelden met een 
bijzondere bestemming waarvoor geen terugbetalingsverplichting is opgenomen en die niet 
(volledig) zijn besteed in het boekjaar. Het betreft een bedrag van € 0,8 miljoen. De bestedingen 
aan deze bijzondere bestemmingen in de komende jaren zullen via de resultaatbestemming  
aan dit bestemmingsfonds onttrokken worden. Het resterende saldo na de onttrekkingen  
en toevoegingen aan deze bestemmingsreserves en -fondsen van € 1,2 miljoen is toegevoegd 
aan de algemene reserve.

1.246

-825

2020
UITKOMST

2021
BEGROOT

2021
UITKOMST

2.775 (BEDRAGEN × € 1.000)
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Nadere beoordeling van de baten en lasten 

Hoe verkrijgen we onze baten?

Het museum is de laatste jaren steeds succesvol geweest in het genereren van eigen inkomsten. 
Tot en met 2019 werd de doelstelling voor de begrote eigen inkomsten (ten minste 60% van de 
totale baten) elke keer ruimschoots gehaald en nam ook het totaal van de inkomsten toe.

In 2020 en 2021 is dit door de coronapandemie anders. De eigen inkomsten in 2021 bedroegen 
39% van de totale baten en in 2020 32%. Die stijging wordt veroorzaakt doordat voor een bedrag 
van € 9,7 miljoen aankopen voor de collectie zijn gedaan (2020: € 1,3 miljoen), welk bedrag 
geheel extern werd gefinancierd.

In de subsidies/publieke bijdragen 2021 is de extra steun van € 16,7 miljoen van OCW verwerkt. 
In 2020 was dit € 20,9 miljoen.

Aandeel eigen inkomsten en samenstelling eigen inkomsten 2021 versus 2020

Waaraan besteden we ons geld?

Zoals eerder aangegeven heeft het Rijksmuseum vanwege het achterblijven van de bezoekers-
aantallen en het wegvallen van de daarmee samenhangende inkomsten verdere bezuinigingen 
doorgevoerd. Onderstaande tabel maakt inzichtelijk waar de bezuinigingen hebben plaats gevonden 
ten opzichte van de begroting 2021 en de realisatie 2020. De NOW-uitkering van € 2,0 miljoen  
is in deze opstelling als een loonkostensubsidie verwerkt. In 2020 bedroeg deze nog € 4,6 miljoen.

sAMENsTELLING LAsTEN 2021 2021 2020
(BEDRAGEN × € 1.000) UITKOMST BEGROOT UITKOMST

Personeelslasten 35.902  38.439  35.680 

Huisvesting 19.583  18.681  18.470 

Afschrijvingen 8.760  9.597  6.379 

Aankopen 9.678  – 1.349 

Overige lasten  20.382  23.079  20.442 

Totaal  94.305  89.796  82.320

Personeel

KENGETALLEN PERSONEEL 2021 2020 
 UITKOMST UITKOMST

Aantal FTE 647,7 694,6

Vast 448,2 466,1

Tijdelijk 199,5 228,5

Gemiddelde loonsom 59.804  58.522

Onderzoek, dienstverlening aan het publiek, beveiliging enzovoort vragen om de inzet van voldoende 
en goed opgeleid personeel. Personeelslasten zijn het grootste deel (38%) van de lasten. De mede-
werkers en hun kennis zijn daarmee een van de belangrijkste activa van het museum. Vanwege 
het uitbreken van de COVID-19-pandemie zag het Rijksmuseum zich genood zaakt om de personele 
lasten terug te brengen. Dit is in 2020 gebeurd door aflopende tijdelijke contracten niet te verlen-
gen. Er zijn geen gedwongen ontslagen geweest. Dit was mede mogelijk door het beroep op de NOW-
regelingen. Doordat het museum in 2021 uiteindelijk veel later weer kon openen dan bij de begroting 
verwacht, is nieuw personeel later in dienst genomen, wat resulteerde in een besparing van 
€ 1,6 miljoen op de reguliere (niet extern gedekte) loonkosten.

Afschrijvingen
De afschrijvingen in 2021 stegen ten opzichte van het niveau 2020, omdat afgelopen jaar het 
CC NL in gebruik is genomen. Ten opzichte van de begroting 2021 bleven de afschrijvingen iets 
achter, doordat enkele grote investeringen werden uitgesteld.

2021 Baten 
totaal € 97,2 mln

2021 Eigen inkomsten 
totaal € 38,1 mln

19% overige baten

17% overige baten

51% sponsoring /  
private bijdragen

43% sponsoring /  
private bijdragen

39% eigen inkomsten

61% subsidies/
publieke bijdragen

Publieksinkomsten
De publieksinkomsten kwamen € 4,2 miljoen lager (-27%) uit dan begroot. Hiervan was € 4,1 miljoen 
toe te schrijven aan lagere inkomsten uit entree, winkel en horeca. 

Subsidies en publieke bijdragen
De structurele subsidies van OCW waren € 1,8 miljoen lager dan begroot, wat vooral een gevolg 
was van het besluit om af te zien van de eenmalige maatregel om de kosten van energie, schoon-
maak en tuinonderhoud aan de exploitatie huisvesting te onttrekken. De incidentele subsidies 
kwamen € 8,9 miljoen hoger uit. Dit betrof extra steun van € 5,1 miljoen van OCW, bijdragen voor 
aankopen 2021 van € 2,8 miljoen van het Mondriaan Fonds en € 1,0 hogere subsidies voor de inci-
den tele projectkosten van CC NL en overige projecten.

Sponsoring en private bijdragen
De sponsorinkomsten in 2021 kwamen hoger uit dan het begrote bedrag. De partners zijn het 
Rijksmuseum trouw gebleven en daar is het museum hun dankbaar voor. De bijdragen van particu-
lieren, bedrijven, private fondsen en goededoeleninstellingen kwamen € 3,1 miljoen hoger uit dan 
begroot. Dit is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de relatief grote aankopen in 2021, 
waaronder die van stukken Meissenporselein uit de gerestitueerde collectie Oppenheimer. Andere 
projecten met externe financiering, zoals enkele educatieve activiteiten en onderzoeks- en restau-
ratieprojecten (waaronder Operatie Nachtwacht), zijn in 2021 binnen de bestaande beperkingen 
zo goed als mogelijk voortgezet. Ook hier geldt dat de schenkers trouw zijn gebleven in deze 
moeilijke tijden.

2020 Baten
totaal € 85,3 mln

2020 Eigen inkomsten
totaal € 27,6 mln

30% publieksinkomsten

40% publieksinkomsten

32% eigen inkomsten

68% subsidies/
publieke bijdragen

2021 Lasten 
totaal € 94,3 mln

38% personeelslasten

21% huisvesting

22% overige lasten

10% aankopen 

9% afschrijvingen

2020 Lasten
totaal € 82,3 mln

43% personeelslasten

22% huisvesting

25% overige lasten

2% aankopen 

8% afschrijvingen

8887



Wat doen we met bijdragen van particulieren, bedrijven, private fondsen en sponsoren? 

In 2021 verwierf het Rijksmuseum uiteindelijk nog steeds € 7,0 miljoen aan sponsorgelden  
en € 9,6 miljoen aan schenkingen en overige bijdragen van particulieren, bedrijven en fondsen. 
Van de VriendenLoterij werd € 2,7 miljoen aan bijdragen ontvangen. In totaal is dat een bedrag 
van € 19,3 miljoen. Dit bedrag is als volgt uitgegeven:

Huisvesting

 

Sinds 2017 beheert het Rijksmuseum zelf de panden die grotendeels in eigendom zijn van het 
Rijksvastgoedbedrijf. In 2021 werd door de ingebruikname van het CC NL het depot in Lelystad 
afgestoten. Door de COVID-19-pandemie ontstond vertraging bij de uithuizing, waardoor de afstoting 
een half jaar later plaatsvond dan gepland. Vanuit het project CC NL is een aanvullende subsidie 
voor deze hogere huurlasten ter beschikking gesteld. Verder heeft in 2021 een herijking van het 
MJOP plaatsgevonden en is een inhaalslag gemaakt in de opbouw van de voorziening groot onder-
houd. Op de andere delen van de exploitatie huisvesting is het in 2021 wederom goed gelukt  
om deze taak zorgvuldig en efficiënt uit te voeren.

Overige lasten

De overige lasten kwamen € 2,7 miljoen (-12%) lager uit dan begroot. Bij alle afdelingen zijn 
bezuinigingen doorgevoerd, waarvan de grootste plaatsvonden bij de afdelingen Publiek & 
Educatie, Communicatie & Marketing en Development.

Kunstaankopen

Vanwege de coronacrisis is besloten de aankopen zoveel mogelijk te minimaliseren. Voor zover 
er wel aankopen plaatsvinden, moeten die volledig worden gedekt uit externe bijdragen. Het effect 
op het resultaat is daardoor nihil. Uiteindelijk is in 2021 € 9,7 miljoen aan aankopen besteed.

HUISVESTING 2021 2021 
(BEDRAGEN × € 1.000) UITKOMST BEGROOT VERSCHIL

Huren RVB 10.914  10.914  –

Huren niet-RVB 1.587  1.322  -265 

Groot onderhoud 4.126  2.996  -1.130

Dagelijks onderhoud (Storingen) 573  806  233

Energie 1.307  1.398  91

Schoonmaak 1.076  1.245  169

totaal huisvesting 19.583  18.681  -902

AANKOPEN 2021 2021   
(BEDRAGEN × € 1.000) UITKOMST BEGROOT VERSCHIL

VriendenLoterij 1.987  –  1.987 

Bijdragen voor aankopen 7.385  – 7.385 

Sponsoring voor aankopen 305  –  305 

Aangewend voor aankopen -9.678  – -9.678 

resultaat op aankopen -1  – -1

OVERIGE LASTEN 2021 2021   
(BEDRAGEN × € 1.000) UITKOMST BEGROOT VERSCHIL

Directie 134  248  114 

Communicatie & Marketing 1.854  3.092  1.238 

Bureau Collecties 222  328  106 

Tentoonstellingen 3.601  3.780  179 

Publiek & Educatie 1.459  2.227  768 

Development 542  784  242 

Automatisering 3.673  3.202  -471 

Facilitair Bedrijf 1.189  1.279  90 

Retail & Merchandise 1.342  1.362  20 

Personeel & Organisatie 766  959  193 

CC NL (project) 1.644  1.602  -42 

Overige afdelingen 3.956  4.216  260 

totaal overige lasten 20.382  23.079  2.697

Sponsoring
totaal € 7,0 mln

Schenkingen van particulieren, bedrijven en fondsen
totaal € 9,6 mln

1% huisvesting

9% automatisering

5% educatie
56% tentoonstellingen 
en overige publieks-
activiteiten

24% tentoonstellingen 
en overige publieks-
activiteiten

22% inrichting het  
nieuwe Rijksmuseum 

8% educatie

7% restauraties  
en onderzoek aan  
de collectie

48% aankopen 

3% tentoonstellingen 
en overige publieks-
activiteiten 

7% aankopen 

20% restauraties en onder-
zoek aan de collectie 

73% aankopen

VriendenLoterij 
totaal € 2,7 mln

Financiële positie

Vermogenspositie 

Vermogens en reservebeleid
Het vermogen van het Rijksmuseum bedraagt ultimo 2021 € 36,4 miljoen. Het vermogen bestaat 
uit een vrij besteedbaar gedeelte en uit bestemmingsreserves en -fondsen die voor een speciaal 
doel bestemd zijn. Voor de bepaling van de benodigde omvang van de (eigen)vermogenspositie 
wordt uitgegaan van de functies van het weerstandsvermogen. Deze functies zijn:
• Buffer voor risico’s in de exploitatieuitgaven en inkomsten en 

discontinuïteit
 Het eigen vermogen moet (flinke) tegenvallers in resultaten opvangen. 

Bij dreigende discontinuïteit moet in het ergste geval een jaar lang  
het wegvallen van entreegelden en andere directe publieksinkomsten 
worden opgevangen. Dit is voor het Rijksmuseum circa € 35 miljoen. 

• Financiering van (vaste) activa
 Het museum is voor de financiering aangewezen op eigen vermogen 

doordat voor investeringen in de inrichting niet of nauwelijks een beroep 
kan worden gedaan op de kapitaalmarkt. Het bedrag ter finan ciering 
van eigen activa op lange termijn is de gemiddelde boekwaarde. Deze 
wordt geschat op circa € 20 miljoen. Dit bedrag is aanwezig in de algemene 
reserve en het bestemmingsfonds voor financiering van activa.

• Financiering en dekking specifieke bestedingen, risico’s en projecten
 Bestemmingsreserves en -fondsen worden gevormd bij specifieke 

extra taken, risico’s en projecten. De omvang is afhankelijk van hetgeen 
nodig is en/of als fonds beschikbaar komt.

2% educatie

15% inrichting het  
nieuwe Rijksmuseum 
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deze reserve nog bijna € 0,8 miljoen toekomstige afschrijvingslasten 
gedekt. In de begroting 2022 wordt € 0,5 miljoen van deze reserve ingezet 
voor de resterende kosten van het wegwerken van de registratie achter  -
standen. Hierna blijft nog € 1,6 miljoen beschikbaar voor resterende 
risico’s uit nazorg het nieuwe Rijksmuseum en Philipsvleugel.

• Bestemmingsreserve herkomstonderzoek  
(eind 2021 € 1,4 miljoen, eind 2020 € 1,4 miljoen) 

 Om het door OCW verplichte herkomstonderzoek ‘Museale verwervingen 
vanaf 1933’ uit te voeren, zijn extra eigen middelen noodzakelijk. 
Gezien de achterstand die is ontstaan en gezien de extra aandacht 
voor koloniale roofkunst en het extra werk dat dat met zich meebrengt, 
is in 2021 besloten om af te zien van een onttrekking aan deze reserve 
en zal in de toekomst een herziene raming worden gemaakt voor  
deze werkzaamheden.

• Bestemmingsfonds financiering activa  
(eind 2021 € 13,8 miljoen, eind 2020 € 13,8 miljoen)

 Bij de afrekening van de verbouwing van het nieuwe Rijksmuseum  
is uit het bouwbudget een bijdrage voor de eerste investeringen in de 
inrichting als financieringsbijdrage toegekend. Door deze reservering 
kan de toekomstige vervanging van deze inrichting voor een belangrijk 
deel worden gefinancierd en worden risico’s van liquiditeitstekorten  
bij inrichtingsinvesteringen beperkt of vermeden. Dit fonds blijft  
op dit niveau staan, conform de eindafrekening van het project  
die aan de Tweede Kamer is gestuurd.

• Bestemmingsfonds vooruitontvangen sponsorbedragen  
(eind 2021 € 0,8 miljoen, eind 2020 € 0,0 miljoen)

 Dit fonds betreft sponsorbaten waarvoor een bijzondere bestemming 
of een project is aangewezen en waarbij er geen terugbetalings ver-
plichting is opgenomen in de sponsorovereenkomst. Indien deze baten 
in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, wordt hiervoor een bestem-
mingsfonds gevormd gelijk aan de omvang van de nog niet bestede 
bedragen. Indien in de daaropvolgende jaren de bestedingen volgen, 
dienen deze in de staat van baten en lasten te worden ver werkt  
en via de resultaatbestemming aan het bestemmingsfonds te worden 
onttrokken.

 Ultimo 2021 betreft dit sponsorgelden voor een bedrag van € 150.000 
voor de Teekenschool, een bedrag van € 277.000 voor klassieke muziek 
voor kwetsbaren en een bedrag van € 414.000 voor de 20ste-eeuwse 
collectie en de beeldentuin.

Financieringspositie

Financiering en werkkapitaal 

Continuïteit

Solvabiliteit en weerstandsvermogen 

Het Rijksmuseum is zelf verantwoordelijk voor het opvangen van tegenvallers en voor het finan-
cieren van de nodige investeringen en langetermijnprojecten. De solvabiliteit steeg door het positieve 
resultaat in 2021 licht tot 23,8% (2020: 22,3%). Het weerstandsvermogen nam iets af, naar 37,7% 
(2020: 40,4%). Dit heeft te maken met de relatief grote toename van de baten in 2021, terwijl 
het eigen vermogen licht toenam.

Solvabiliteit eigen vermogen / totaal vermogen
Weerstandsvermogen eigen vermogen / totale baten
Solvabiliteit algemene reserve algemene reserve / totaal vermogen

Deze percentages lijken hoog, maar zijn dat bij nadere beschouwing niet. De uitkomsten worden 
beïnvloed doordat bestemmingsreserves en -fondsen worden meegeteld in het eigen vermogen, 
terwijl ze zijn bedoeld voor specifieke bestemmingen en niet vrij besteedbaar zijn. Als wordt 
gerekend met de (vrij besteedbare) algemene reserve is de solvabiliteit 11,4% (eind 2020: 10,4%). 
Daarmee ligt de solvabiliteit iets boven de grens van 10% die door OCW werd gehanteerd bij een 
risicoanalyse enkele jaren geleden. Het Rijksmuseum heeft hoge eigen inkomsten die sterk kunnen 
fluctueren, terwijl de kosten vrijwel geheel vast zijn. Dit maakt sterkere buffers noodzakelijk.

Bestemmingsreserves en fondsen
Het niet vrij besteedbare deel van het vermogen bestaat uit reserves en fondsen met specifieke 
bestemmingen. Aan reserves kan het museum zelf een bestemming geven. Bij fondsen is de 
bestemming door derden bepaald.

• Bestemmingsreserve nazorg het nieuwe Rijksmuseum en Philipsvleugel 
(eind 2021 € 2,9 miljoen, eind 2020 € 3,1 miljoen)

 Uit deze reserve worden lasten van investeringen voor nazorg en voor 
het gebouw gedekt die niet uit extra bijdragen of de exploitatie worden 
gefinancierd. Over 2021 gaat het om € 0,2 miljoen. Daarnaast wordt uit 
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FINANCIERING ULTIMO 2021 ULTIMO 2020
(BEDRAGEN × € 1.000)

Vaste middelen  131.434 130.399 
Vaste activa  -91.133  -92.365 
Langlopend financieringssaldo   40.301  38.034 

Vlottende activa  -10.245  -8.023 
Vlottende passiva 21.219  24.175 
Kortlopend financieringssaldo  10.974  16.152 
Liquide middelen  51.275  54.186 

Werkkapitaal   40.301 38.034 2019 202020182017201620152014201320122011
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De financieringspositie geeft inzicht in de financieringsverhoudingen en de mate waarin op korte 
termijn aan financiële verplichtingen kan worden voldaan. Het Rijksmuseum kan zeer snel aan 
verplichtingen voldoen. Het museum voert een voorzichtig beleid waarbij middelen uit reserves 
en fondsen die nodig zijn voor de lange termijn in liquiditeiten worden aangehouden. De current 
ratio van het museum steeg in 2021 licht van 2,6 naar 2,9, waarmee het op een sterk niveau en 
boven het minimum van 1,0 ligt. 

Uit het verloop van de financieringspositie blijkt dat het museum een behoorlijk financierings-
saldo heeft voor de lange termijn. 

Het kortlopende financieringssaldo is licht afgenomen ten opzichte van het saldo van 2020. Hier-
door nam de liquiditeitspositie met € 2,9 miljoen af tot € 51,3 miljoen (eind 2020 € 54,2 miljoen). 
De belangrijkste reden hiervoor is dat de extra subsidie voor de incidentele projectkosten CC NL 
geheel is aangewend in 2021. Het management van de liquiditeitspositie kreeg al veel aandacht, 
maar is vanwege de COVID-19-pandemie verder verscherpt.

Treasury
Het Rijksmuseum heeft een statuut waarin het treasury-beleid is vastgelegd. Gelden worden 
primair aangehouden in rekening-courant, spaarrekening of deposito bij door De Nederlandsche 
Bank erkende, in Nederland gevestigde banken. Gebruik van onroerend goed en aandelen als 
financiële instrumenten is niet toegestaan. Voor zover de financiële positie dit toelaat, worden 
bedrijfsmiddelen intern gefinancierd met eigen vermogen. Indien dit niet toereikend is, kan 
worden gezocht naar externe financiering.

CODEs

Het Rijksmuseum onderschrijft de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code 
Culture Diversiteit & Inclusie. Onderstaand wordt op ieder van de codes ingegaan.

Fair Practice Code

Het Rijksmuseum streeft ernaar een goede werkgever en opdrachtgever te zijn. Het museum 
kent zeer diverse groepen medewerkers: van lager geschoold tot specialistisch opgeleid, van 
stagiair tot bijna pensioengerechtigd. Het Rijksmuseum hanteert de Museum CAO en besteedt 
veel aandacht aan het welzijn van medewerkers: met scholing en persoonlijke ontwikkeling, 
beleid voor duurzame inzetbaarheid, mobiliteit, en actieve en betrokken medezeggenschap. 
Werkzaamheden die tot de reguliere bedrijfsvoering behoren, worden door medewerkers 
verricht en niet door vrijwilligers. 

In 2020 zijn de museumdocenten die de onderwijsprogrammering verzorgen in dienst genomen. 
Het voornemen is om de rondleiders, workshopdocenten en acteurs die de publieks program-
mering verzorgen in de loop van 2022 in dienst te nemen. Daarmee zal de grootste groep zzp’ers 
medewerker zijn geworden.

Bij het verstrekken van opdrachten aan derden hanteert het Rijksmuseum marktconforme tarieven. 

Governance Code Cultuur

In deze paragraaf licht het Rijksmuseum toe hoe het de principes van de Governance Code Cultuur 
toepast. Voor de aanbevelingen geldt dat het Rijksmuseum eraan voldoet, tenzij wordt toegelicht 
waarom dit niet het geval is.

In 2021 is een statutenwijziging doorgevoerd om te voldoen aan de Wet bestuur en toezicht rechts-
personen, die op 1 juli van kracht werd. Met deze wijziging zijn tegelijkertijd enkele principes  
en aanbevelingen uit de Governance Code Cultuur in de statuten verankerd, met name bepalingen 
over tegenstrijdige belangen. Onderdeel van de statutenwijziging is verder het opnemen van  
de bepaling dat de minister van OCW (c.q. de staatssecretaris die het beleidsgebied Cultuur 
in portefeuille heeft) wordt gehoord over benoemingen van leden van de Raad van Toezicht.  
De minister heeft gevraagd om deze bepaling toe te voegen, omdat zij vanuit haar verant woorde-
lijkheid voor de Rijkscollectie nauwer betrokken wil zijn bij musea die op grond van de Erfgoed wet 
belast zijn met het beheer van museale cultuurgoederen van de Staat.

1. De organisatie 
realiseert haar maat-
schappelijke doel stel-
ling door culturele 
waarde te creëren,  
over te dragen en/of  
te bewaren.

• Het Rijksmuseum verbindt mensen, kunst en geschiedenis. 
• In het Rijksmuseum krijgen kunst en geschiedenis betekenis voor 

een breed samengesteld, hedendaags (inter)nationaal publiek.
• Als nationaal instituut biedt het Rijksmuseum een representatief 

overzicht van de Nederlandse kunst en geschiedenis vanaf de Middel -
eeuwen en belangrijke aspecten van Europese en Aziatische kunst.

• Het Rijksmuseum bewaart, beheert, conserveert, restaureert, onder-
zoekt, bewerkt, verzamelt, publiceert en presenteert voor werpen  
van kunst en geschiedenis, in en buiten het eigen gebouw.

2. De organisatie past  
de principes van de 
Code toe en licht toe 
hoe zij dat heeft gedaan 
(‘pas toe én leg uit’).  
De organisatie volgt  
de aanbevelingen  
op en wijkt daar alleen 
gemotiveerd van af 
(‘pas toe óf leg uit’).

• Het Rijksmuseum past de principes van de Code toe en licht in dit 
overzicht toe hoe hieraan in het afgelopen jaar invulling is gegeven. 
De aanbevelingen worden toegepast, tenzij in dit overzicht anders 
wordt gemeld.

Dankzij Fonds 21 kunnen in 2022–2023 voor het eerst twee junior educatiemedewerkers worden aangesteld, die een betaald 
traineeship volgen bij de afdeling Publiek & Educatie. Deze foto voor de vacaturetekst werd gemaakt door Joel Quayson,  
de winnaar van Document Nederland Junior 2020 in de categorie mbo
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7. De raad van toezicht 
voert zijn toezicht-
houdende, adviserende 
en werkgeversrol op 
een professionele en 
onafhankelijke wijze 
uit. 

• De leden van de Raad van Toezicht voldoen aan de eisen zoals die  
in de Profielschets voor de Raad van Toezicht worden omschreven. 

• In de statuten is expliciet vastgelegd dat de Raad van Toezicht  
bij het vervullen van zijn functie rekening dient te houden met  
de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van het 
Rijksmuseum. 

• De Raad van Toezicht heeft een Financiële Commissie ingesteld. 
Haar taak is om de bespreking van financiële onderwerpen in de 
ver gaderingen met de Directie voor de Raad van Toezicht voor te 
bereiden. De Raad van Toezicht als geheel blijft verantwoordelijk 
voor besluiten over financiële aangelegenheden. Er is een apart 
reglement voor de Financiële Commissie opgesteld. 

• De aanbevelingen van dit principe worden toegepast en ze zijn 
vastgelegd in statuten en reglementen.

8. De raad van toezicht 
is verantwoordelijk 
voor zijn samenstelling 
en waarborgt daarbij 
deskundigheid, diversi-
teit en onafhanke-
lijkheid.

• De Raad van Toezicht heeft een Profielschets opgesteld waarin wordt 
aangegeven aan welke eisen leden van de Raad moeten voldoen 
en welke kennis, deskundigheid en ervaring in de Raad vertegen-
woordigd moeten zijn. In zijn samenstelling waarborgt de Raad 
diversiteit, met aandacht voor leeftijd, etnische achtergrond en 
geslacht. Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met een 
zo groot mogelijke spreiding, zowel geografisch en maatschappelijk 
als wat deskundigheden betreft.

• De aanbevelingen van dit principe zijn in de statuten en regle men-
ten vastgelegd.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht geeft in zijn Bericht elders in deze Verantwoording inzicht in de wijze waarop 
hij in 2021 uitvoering heeft gegeven aan zijn taken. Voor de samenstelling van de Raad van Toe-
zicht wordt verwezen naar de paragraaf ‘Samenstelling Raad van Toezicht’ op p. 51, waarin tevens 
nadere informatie over relevante (neven)functies van de leden is opgenomen alsmede het rooster 
van aftreden. De Profielschets van de Raad van Toezicht is eveneens opgenomen.

Beloningsbeleid
Het Rijksmuseum valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). In de jaarrekening zijn  
de gegevens opgenomen die op grond van de WNT moeten worden gerapporteerd.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging. Kosten die ten behoeve  
van het uitoefenen van het lidmaatschap van de Raad zijn gemaakt, kunnen op declaratiebasis 
worden vergoed.

3. Bestuurders en 
toezichthouders zijn 
onafhankelijk en 
handelen integer.  
Zij zijn alert op belan-
gen ver strenge ling, 
vermijden ongewenste 
belangen ver strenge ling 
en gaan op een trans-
parante en zorgvuldige 
wijze om met tegen-
strijdige belangen. 

• Dit principe en de aanbevelingen zijn vastgelegd in de statuten  
en reglementen. In de statuten is een regeling opgenomen voor 
(goedkeuring van) besluiten waarbij een lid van Directie of Raad  
van Toezicht een tegenstrijdig belang heeft. (Neven)functies 
werden bij het aangaan besproken in een vergadering van Raad  
van Toezicht en Directie. Een overzicht van (neven)functies van alle 
leden van Directie en Raad van Toezicht is besproken door Raad 
van Toezicht en Directie. In het Bericht van de Raad van Toezicht  
is melding gemaakt van een overdracht van kunst ter voldoening 
van erfbelasting in com binatie met een schenking van kunst door 
de familie van de hoofd directeur. 

4. Bestuurders en 
toezichthouders zijn 
zich bewust van hun 
eigen rol en de onder-
linge verdeling van 
taken, verant woorde-
lijkheden en bevoegd-
heden en handelen 
daarnaar.

• De governancestructuur wordt periodiek besproken om vast  
te stellen of deze nog passend is. De rollen van leden van Raad  
van Toezicht en Directie komen daarbij ook aan de orde, evenals 
de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden, en de vraag of deze in de praktijk wordt nagevolgd. 

• Het principe is een onderdeel van de jaarlijkse zelfevaluatie van  
de Raad van Toezicht die in 2021 onder begeleiding van een externe 
adviseur is uitgevoerd.

• De rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van Raad 
van Toezicht en Directie zijn in de statuten en Reglementen vast-
gelegd.

 

5. Het bestuur is ver-
antwoordelijk voor de 
alge mene en dagelijkse 
leiding, het functio-
neren en de resultaten 
van de organisatie.

• De Directie is belast met de algemene en dagelijkse leiding van  
de organisatie van het Rijksmuseum. Zij is verantwoordelijk voor  
het functioneren en de resultaten van de organisatie en legt daarover 
verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De aanbevelingen  
van dit principe zijn vastgelegd in de statuten, de reglementen  
en overige beleidsrichtlijnen.

6. Het bestuur gaat 
zorgvuldig en verant-
woord om met de 
mensen en de middelen 
van de organisatie.

• Het Rijksmuseum wil een goede werkgever zijn en voert een sociaal 
personeelsbeleid. Het Rijksmuseum heeft de uitwerking van dit 
prin cipe vastgelegd in een aantal documenten (Handboek P&O; 
Gedrags code; Klachtenregeling; Regeling voor het melden van  
[een vermoeden van] een misstand) en in de organisatie (Onder-
nemings raad; een breed samengestelde Arbocommissie die zich 
specifiek richt op de arbeids omstandigheden; 
Preventiemedewerkers).

• Een zorgvuldige omgang met de middelen is uitgangspunt.  
Het Rijksmuseum heeft regels voor inkoop en aanbesteding en legt 
verant woording af aan de verschaffers van de middelen: het minis-
terie van OCW (via de jaarlijkse Verantwoording); het publiek  
(via het Jaarverslag en de Impactmonitor die op de website worden 
gepubli ceerd); externe financiers, zoals sponsoren, fondsen, 
schenkers (op diverse manieren, afhankelijk van de afspraken  
met de financiers). 
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Code Diversiteit & Inclusie

Als nationaal museum van kunst en geschiedenis heeft het Rijksmuseum de verantwoordelijk-
heid een museum te zijn waar iedereen zich gerepresenteerd voelt. Een museum dat bijdraagt 
aan bewustwording en onderlinge verbinding in de samenleving. Een plek die recht doet aan  
de verscheidenheid van verhalen die worden verteld door de kunstwerken en historische objecten 
uit de collectie. Het Rijksmuseum gaat uit van de kracht van diversiteit en meerstemmigheid  
en wil die actief benutten. 

In 2018 heeft de directie de conclusies onderschreven uit de diversiteitsscan die door de VU  
is uitgevoerd. Op dat moment werd het Rijksmuseum beoordeeld als een organisatie waar diversi-
teit vooral vanuit het ‘toegangs- en legitimiteitsperspectief’ werd benaderd.* De doelstelling voor 
de langere termijn is om een organisatie te worden waar het leer- en integratie perspectief** 
leidend is. Dit is een geleidelijk proces waaraan het museum sindsdien werkt. 

Een belangrijke stap was de aanstelling van een manager Diversiteit & Inclusie in 2019, die samen 
met een breed samengestelde groep van ‘ambassadeurs’ uit het Rijksmuseum heeft gezorgd  
dat de organisatie zich bewust is geworden van het belang van diversiteit en inclusie. 

Het beleid op het gebied van diversiteit en inclusie voor de middellange termijn wordt gestruc tu-
reerd volgens de vier P’s van de Code Diversiteit & Inclusie voor de culturele sector. 

Voor de P van Personeel is inmiddels een doelstelling bepaald: in 2025 wil het Rijksmuseum 
dat 25% van de medewerkers een niet-westerse migratieachtergrond heeft. In het verslagjaar  
is met het oog op deze doelstelling het instroombeleid gewijzigd. Selectie van nieuwe mede-
werkers (of medewerkers die intern naar een andere functie solliciteren) vindt plaats op basis 
van objectieve criteria, waarbij bij gelijke geschiktheid de voorkeur wordt gegeven aan de kandi-
daat met een migratieachtergrond of kandidaten met een beperking, opdat het personeels bestand 
van het Rijksmuseum een betere afspiegeling wordt van de samenleving. Om voldoende kandi-
daten te vinden, zijn de advertentieteksten onder de loep genomen om de teksten inclusief  
te maken en wordt gezocht via een breder scala van kanalen dan de traditionele.

Een onderzoek naar behoud en doorstroom van medewerkers met een niet-westerse achter-
grond dat door TNO in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is uitge-
voerd, onderstreepte het belang van dit streven. Uit het onderzoek bleek dat bij het Rijksmuseum 
minder medewerkers met een migratieachtergrond werkzaam zijn dan kan worden verwacht  
op basis van hun aandeel in de Amsterdamse bevolking. De medewerkers met een migratie achter-
grond zijn ook nog niet in alle functies even goed vertegenwoordigd. 

Naar aanleiding van dit onderzoek is het Rijksmuseum bij een aantal afdelingen een Mentor-
programma gestart, waarbij medewerkers de gelegenheid krijgen om met een mentor uit de 
organisatie te spreken om meer zicht te krijgen hoe je sturing kunt geven aan je eigen loopbaan. 
Omdat het onderzoek van TNO zich vooral richtte op behoud en doorstroom van medewerkers 
met een niet-westerse achtergrond, worden vooral zij uitgenodigd om deel te nemen, al staat 
deelname ook open voor andere medewerkers. Als het programma een succes is, zal het worden 
opgenomen in het ontwikkelbeleid en voor de hele organisatie opengesteld worden.

Het Rijksmuseum ontving de Juryprijs bij de LoopbaanProAwards 2021 voor het 
Mentorprogramma.

De afdelingshoofden van het Rijksmuseum zijn eind van dit jaar begonnen aan het programma 
‘Meer kleur aan de top’ van de VU. De directie zal dit programma in 2022 eveneens volgen. 

Voor de overige drie P’s (Programma, Publiek en Partners) worden in het lopende jaar doel-
stellingen bepaald. Dit gebeurt onder leiding van een stuurgroep die in 2021 is ingesteld. 

De afgelopen jaren is daarnaast een veelheid aan acties ontwikkeld, zowel gerelateerd aan 
activiteiten in het museum als daarbuiten of een combinatie/samenloop daarvan. Voorbeelden 
zijn onder andere de heri-heri-maaltijden in de tuin ter gelegenheid van Keti Koti (in samen werking 
met restaurant RIJKS©, Joris Bijdendijk en KIP Republic), de viering van Gay Pride en de Roze 
rondleiding. Op initiatief van de medewerkers is een interne Rijksleesclub gevormd waarin boeken 
op het gebied van diversiteit en inclusie worden besproken. In het Hoofdgebouw is voor mede-
werkers een gebeds- en stilteruimte ingericht. 

Het Rijksmuseum neemt actief deel aan initiatieven die binnen de sector en breder binnen  
de maatschappij worden ontplooid op het gebied van diversiteit en inclusie. ‘Musea Bekennen 
Kleur’ is een initiatief waarin een aantal musea zich heeft verenigd om zich gezamenlijk in te zetten 
voor een inclusieve wereld. In 2021 was het Rijksmuseum een van de ondertekenaars van ‘De Ver-
bintenis’, een verklaring waarin de deelnemende musea uitspreken dat ze zich sterk maken voor 
meer perspectieven en completere verhalen. Het Rijksmuseum gaf hieraan in het afgelopen jaar 
invulling met de tentoonstelling Slavernij, waarin de verhalen werden verteld van tien personen 
die op verschillende manieren verbonden waren met slavernij. In de vaste opstelling zijn een jaar 
lang extra tekstbordjes bij schilderijen en objecten te zien die ingaan op de relatie met slavernij. 
Met de plaatsing van werken van vrouwelijke kunstenaars in de Eregalerij wordt eveneens 
bijgedragen aan een meer inclusieve vaste opstelling.

Het Rijksmuseum ondertekende in 2021 de ‘Charter Diversiteit’ van Diversiteit in Bedrijf, een initia-
tief van de SER. In dit document verklaart het Rijksmuseum zich te committeren aan de volgen de 
uitdaging: ‘Het Rijksmuseum wil het personeelsbestand diversifiëren in alle geledingen. Hier-
mee dragen wij bij aan het algemene doel van het Rijksmuseum: een inclusief museum worden 
waarin ieders bijdrage wordt gestimuleerd en gewaardeerd, zodat meerstemmigheid, creativiteit, 
innovatie en originaliteit tot bloei komen.’ 

Vanuit de visie dat alle bezoekers van het museum gelijkwaardig zijn, wil het Rijksmuseum dat 
ook mensen met een beperking zelfstandig het museum kunnen bezoeken. Het museum streeft 
ernaar zoveel mogelijk drempels weg te nemen, van zowel fysieke aard als digitale (toegankelijk-
heid van de website en de app) en financiële (Museum Plus Bus, voor ouderen die niet zelfstandig 
naar het museum kunnen komen). Voor blinden en slechtzienden zijn enkele hulpmiddelen 
ontwikkeld waarmee zij zich kunnen oriënteren op het gebouw en de weg daarbinnen kunnen 
vinden. Voor de uitvoering van deze kostbare hulpmiddelen wordt gekeken naar externe financiering.

Binnen het project ‘Terminologie’, dat eind 2015 is gestart, wordt sinds het afgelopen jaar 
ook aandacht gegeven aan de termen die worden gebruikt voor fysieke en psychische 
beperkingen. Het project draagt bij aan een inclusiever museum door in publieksuitingen als 
tentoonstellingen, publicaties, de website en audiotours de taal van deze tijd te gebruiken 
zonder de geschiedenis tekort te doen. Taal leeft, woorden die decennia geleden gangbaar 
en acceptabel waren, zijn dat nu niet meer. Dat heeft ook zijn weerslag op de beschrijving 
van de collectie van het Rijksmuseum in het digitale registratiesysteem. Soms is er sprake 
van verouderd taalgebruik dat in een aantal gevallen ook als kwetsend wordt ervaren.

*  ‘Organisaties met dit perspectief onderkennen dat de markt en afnemers van diensten  
(cultureel) divers zijn en dat diversiteit helpt om deze markt goed te benutten.’ 
(Prof. dr. Karen van Oudenhoven-van der Zee en Brendy Boogaard MSc, Diversiteitsscan.  
Voorwaarden en kansen voor effectief diversiteitsbeleid bij het Rijksmuseum, VU 2018, p. 4).

** ‘… waarbij diversiteit gezien wordt als een resource voor de organisatie, die winst oplevert  
en tot interne leerprocessen leidt’(idem, p. 4).
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Twee bladen uit Ed van der Elsken, Fotoalbum met spiraalband, Parijs, 1951. Ontwikkelgelatinezilverdruk, 135 × 135 mm.  
Inv.nr. RP-F-2021-9. Aankoop met steun van de Salomon de Jong Stichting/Rijksmuseum Fonds (zie ook p. 135)
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In de tentoonstelling Slavernij was onder meer de installatie La Bouche du Roi (De mond van de koning) te zien van Romuald Hazoumè 
uit West-Benin. Hij baseerde zijn ontwerp op een print van het Britse schip Brookes, die toont hoe tot slaaf gemaakten werden 
ingeladen. De 304 jerrycans verbeelden de gezichten van de miljoenen mensen die vanuit Afrika, maar ook uit Azië, werden weg gevoerd 
(zie ook pp. 5–6)
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25 augustus 2021 – 15 november 2021
Aanwinst Sluter
Middeleeuwen, zaal 0.3
Frits Scholten

1 oktober 2021 – 19 december 2021  
(gepland 16 januari 2022)
Vergeet me niet
Philipsvleugel
Matthias Ubl, Sara van Dijk, Friso Lammertse

1 oktober 2021 – 19 december 2021  
(gepland 16 januari 2022)
Document Nederland – Afstand.  
Henk Wildschut fotografeert corona
Philipsvleugel Fotografie Galerij
Harm Stevens, Hans Rooseboom

1 oktober 2021 – 19 december 2021  
(gepland 16 januari 2022)
Document Nederland Junior
Philipsvleugel Theezaal
Merel Brugman

13 oktober 2021 – 15 november 2021
Aanwinst Nereïdencoupe
17de eeuw, zaal 2.7
Dirk Jan Biemond

19 oktober 2021 – 11 april 2022
Wissel Aziatisch Paviljoen
Aziatisch Paviljoen
Menno Fitski, Jan van Campen, William 
Southworth, Anna A. Ślączka, Ching-Ling Wang

5 november 2021 – 8 mei 2022
Wissel 20ste eeuw
20ste eeuw
Harm Stevens, Ludo van Halem, Niels van 
Maanen, Mattie Boom

18 november 2021 – 24 mei 2022
Prentenkabinetten (Spotprenten)
Middeleeuwen, zaal 0.3
Daniel Horst

18 november 2021 – 15 maart 2022
Prentenkabinetten (Spotprenten)
17de eeuw, zaal 2.7
Daniel Horst

18 november 2021 – 23 mei 2022
Prentenkabinetten (Spotprenten)
17de eeuw, zaal 2.21
Daniel Horst

18 november 2021 – 26 april 2022
Prentenkabinetten (Spotprenten)
18de eeuw, zaal 1.8
Daniel Horst

18 november 2021 – 24 mei 2022
Prentenkabinetten (Spotprenten)
19de eeuw, zaal 1.16
Daniel Horst

vanaf 22 december 2021
De Boodt-albums
17de eeuw, zaal 2.2
Maud van Suylen

RIJKSMUSEUM TEEKENSCHOOL
8 oktober 2020 – 18 juli 2021
Document Nederland Junior: Wie ben jij?
Merel Brugman

RIJKSMUSEUMTUINEN
29 mei 2021 – 24 oktober 2021
Ellsworth Kelly in de Rijksmuseumtuinen
Alfred Pacquement, Ludo van Halem

RIJKSMUSEUM SCHIPHOL
4 september 2020 – 1 november 2021
Topstukken uit de 19de eeuw
Jenny Reynaerts

3 november 2021 – 2 november 2022
Female Power
Tamar van Riesen

EXTERNE LOCATIES
10 november 2020 – 7 maart 2021
Koele Wateren
Markiezenhof, Bergen op Zoom
Jenny Reynaerts
1.500 bezoekers

20 maart 2021 – 24 oktober 2021
Koele Wateren
Museum Gouda
Jenny Reynaerts
17.600 bezoekers

11 juli 2021 – 14 november 2021
Hoge Luchten
Hannemahuis, Harlingen
Jenny Reynaerts
9.700 bezoekers

27 november 2021 – 20 maart 2022
Hoge Luchten
Stedelijk Museum Zutphen
Jenny Reynaerts
1.200 bezoekers

TENTOONsTELLINGEN EN PrEsENTATIEs

RIJKSMUSEUM
vanaf 8 juli 2019
Operatie Nachtwacht
Eregalerij
Diverse conservatoren

13 november 2019 – 26 juni 2022
Muziekparade
Kostuumvitrine Special Collections
Giovanni Paolo Di Stefano

21 oktober 2020 – 18 april 2021
Wissel Aziatisch Paviljoen
Aziatisch Paviljoen
Menno Fitski, Jan van Campen, William 
Southworth, Anna A. Ślączka, Ching-Ling Wang

5 november 2020 – 3 mei 2021
Wissel 20ste eeuw
20ste eeuw
Harm Stevens, Ludo van Halem, Niels van 
Maanen, Mattie Boom

18 november 2020 – 24 augustus 2021
Prentenkabinetten (Atlas Amsterdam – KOG)
Middeleeuwen, zaal 0.3
Bert Gerlagh, Leonoor van Oosterzee

18 november 2020 – 12 oktober 2021
Prentenkabinetten (Atlas Amsterdam – KOG)
17de eeuw, zaal 2.7
Bert Gerlagh, Leonoor van Oosterzee

18 november 2020 – 15 november 2021
Prentenkabinetten (Atlas Amsterdam – KOG)
17de eeuw, zaal 2.21
Bert Gerlagh, Leonoor van Oosterzee 

18 november 2020 – 20 juli 2021
Prentenkabinetten (Atlas Zeden en 
Gewoonten – KOG)
18de eeuw, zaal 1.8
Helen Schretlen, Daniel Horst

18 november 2020 – 10 augustus 2021
Prentenkabinetten (Jacob de Vos – KOG)
19de eeuw, zaal 1.16
Machteld Löwensteyn, Eva Schimmelpenninck

2 december 2020 – 29 juni 2021
De Boodt-albums
17de eeuw, zaal 2.2
Maud van Suylen

8 maart 2021 – 31 december 2021
Vrouwen in het Rijksmuseum
Diverse eeuwen en zalen
Diverse conservatoren

7 april 2021 – 14 oktober 2021
Het geheim van de Meester
Voorhal

21 april 2021 – 17 oktober 2021
Wissel Aziatisch Paviljoen
Aziatisch Paviljoen
Menno Fitski, Jan van Campen, William 
Southworth, Anna A. Ślączka, Ching-Ling Wang

5 mei 2021 – 1 november 2021
Wissel 20ste eeuw
20ste eeuw
Harm Stevens, Ludo van Halem, Niels van 
Maanen, Mattie Boom

19 mei 2021 – 29 augustus 2021
Slavernij
Philipsvleugel
Eveline Sint Nicolaas, Valika Smeulders, 
Stephanie Archangel, Maria Holtrop

19 mei 2021 – 29 augustus 2021
Look at me now
Philipsvleugel Fotografie Galerij
Valika Smeulders, Stephanie Archangel

19 mei 2021 – 14 februari 2022
Rijksmuseum & Slavernij
Hoofdgebouw
Maria Holtrop

23 juni 2021 – 14 oktober 2021
De missende delen van De Nachtwacht
Eregalerij
Diverse conservatoren

30 juni 2021 – 21 december 2021
De Boodt-albums
17de eeuw, zaal 2.2
Maud van Suylen

21 juli 2021 – 15 november 2021
Aanwinst Wolff en Deken
18de eeuw, zaal 1.8
Maartje Brattinga

11 augustus 2021 – 15 november 2021
Aanwinst Daum
19de eeuw, zaal 1.16
Femke Diercks, Maartje Brattinga, Reinier Baarsen
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Steeds meer mensen lieten zich in de 15de en 16de eeuw vereeuwigen. Vergeet me niet toonde meer dan honderd portretten  
van machtige vorsten, flamboyante aristocraten en welgestelde burgers, geschilderd door beroemde kunstenaars als Holbein, Dürer, 
Memling en Veronese (zie ook pp. 7–8, 36, 109–110)
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Impressie van de tentoonstelling Vergeet me niet. Niet eerder werden in Nederland zo veel Europese renaissanceportretten uit internationale topcollecties 
geëxposeerd (zie ook pp. 7–8, 36, 107–108)
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BrUIKLENEN

In 2021 werden 541 objecten uitgeleend aan 73 instellingen (binnenland 43, buitenland 30).  
Het ging daarbij om 69 schilderijen, 193 prenten, 79 tekeningen, 9 schetsboeken, 5 albums, 
27 foto’s en fotoboeken, 5 boeken, 31 kledingstukken en 1 kledingfragment, 1 kostuum, 24 stuks 
serviesgoed, 10 kommen, 9 voorwerpen van kunstnijverheid, 2 reliquiaria, 15 dozen, 2 snuifdozen, 
3 pijpfoedralen, 1 sieraad, 1 klok, 2 penningen, 2 kamerschermen, 2 ruiten, 3 beursjes, 6 stuks 
poppenhuisgoed, 6 voorwerpen van Aziatische kunst, 14 schrijfcassettes, 8 presenteerbladen, 
8 beeldhouwwerken, 1 tegeltableau, 1 kist en 1 reticule.

• Aken, Suermondt-Ludwig-Museum, Dürer Was Here. 
• Alkmaar, Stedelijk Museum Alkmaar, Allart van Everdingen (1621–1675). 

Het ruige landschap
• Amersfoort, Kunsthal KAdE, Mirror|Mirror. Reflect Yourself!
• Amiens, Musée de Picardie, Les Puys d’Amiens. Chefsd’oeuvre  

de la cathédrale NotreDame
• Amsterdam, Amsterdam Museum, De Gouden Koets
• Amsterdam, Amsterdam Museum, Vrijdenkers: van Spinoza tot nu
• Amsterdam, Museum Het Rembrandthuis, Hansken, Rembrandts olifant
• Amsterdam, Het Scheepvaartmuseum, Willem van de Velde & Zoon
• Amsterdam, Stadsarchief Amsterdam, Breitner, Israels en tijdgenoten. 

Amsterdam in aquarel en pastel
• Antwerpen, MOMU – ModeMuseum Antwerpen, P.LACE.S. De verborgen 

kant van Antwerpen I
• Antwerpen, Snijders&Rockoxhuis, P.LACE.S. De verborgen kant  

van Antwerpen II
• Barcelona, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona,  

The Mask Never Lies
• Bergamo, Fondazione Accademia Carrara, Rembrandt in una storia 

meravigliosa
• Berlijn, Humboldt Forum, Terrible Beauty. Elephant – Human – Ivory
• Berlijn, Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie,  

Spätgotik. Aufbruch in die Neuzeit
• Brielle, Historisch Museum Den Briel, Cornelis Tromp  

en Philips van Almonde. Strijd tot aan het graf
• Cassel, Musée de Flandre, De Franckendynastie
• Châlon-sur-Saône, Musée Vivant Denon, Miroir du Prince. La commande 

artistique des hauts fonctionnaires bourguignons (1425–1510)
• Delft, Museum Paul Tetar van Elven, Thérèse Schwartze
• Delft, Museum Prinsenhof, Jingdezhen. 1000 jaar porselein
• Den Haag, Haags Historisch Museum, Alexine Tinne, fotograaf.  

Haar wereldbeeld
• Den Haag, Mauritshuis, Vervlogen – geuren in kleuren
• Den Haag, Nationaal Archief, Kòrsou – Curaçao. Stemmen van toen, 

mensen van nu
• Den Haag, Panorama Mesdag, De schilders van Panorama  

van Scheveningen 
• Dordrecht, Dordrechts Museum, Elisabeth en de vloed
• Dordrecht, Dordrechts Museum, In het licht van Cuyp
• Dresden, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Johannes Vermeer. 

Vom Innehalten
• Eindhoven, Van Abbemuseum, All about love.  

Collectiepresentatie 2021–24
• Enschede, Rijksmuseum Twenthe, Artemisia. Vrouw & Macht
• Frankfurt am Main, Städel Museum, Nennt mich Rembrandt!  

Durchbruch in Amsterdam
• Gent, Sint-Pietersabdij, Wonderlijke Voyage
• Göteborg, Gothenburg Museum of Art, Focus on Europe. 

New Objectivities 1919–1939

• Gouda, Museum Gouda, Kaarslicht
• Haarzuilens, Kasteel de Haar, Parcours des Tours
• Hamburg, Hamburger Kunsthalle, Klasse Gesellschaft.  

Alltag im Blick niederländische Meister
• Harderwijk, Stadsmuseum Harderwijk, Pension Harderwijk.  

Kamers vol verhalen!
• Karlsruhe, Badisches Landesmuseum, Goddesses of Art Nouveau
• Keulen, Wallraf-Richartz-Museum, Entdeckt! Maltechniken  

von Martini bis Monet
• Leeuwarden, Fries Museum, Haute Bordure
• Leiden, Museum Volkenkunde, Azteken
• Leuven, KU Leuven Bibliotheken, Voorbij de Oerknal
• Leuven, Museum Leuven, Origins. Verbeelding van het universum
• Londen, National Gallery, Dürer’s Journeys. Travels of a Renaissance Artist
• Londen, Tate Britain, Hogarth and Europe
• Londen, The Wallace Collection, Frans Hals. The Male Portrait
• Maastricht, Bonnefantenmuseum, Brueghel en tijdgenoten.  

Kunst als verborgen verzet?
• Mechelen, Museum Hof van Busleyden, Kinderen van de Renaissance. 

Kunst en opvoeding aan het Habsburgse hof (1480–1530)
• Mechelen, Museum Hof van Busleyden, Uitbundig Verleden
• Mettingen, Draiflessen Collection, Stay Healthy
• Milaan, Gallerie d’Italia – Piazza Scala, Grand Tour. Sogno d’Italia  

da Venezia a Pompei
• Münster, Museum für Lackkunst, Breaking out of Tradition. Japanische 

Lackkunst zu Beginn des 20. Jahrhunderts
• Nantes, Musée d’arts de Nantes, À la Mode. L’Art de paraître au 18e siècle
• Nijmegen, Museum Het Valkhof, De Pest
• Ottawa, National Gallery of Canada, Rembrandt in Amsterdam. 

Creativity and Competition 
• Parijs, Fondation Custodia, Charles Donker. D’Abord regarder
• Parijs, Musée Jacquemart-André, Botticelli. Artiste et designer
• Potsdam, Museum Barberini, Rembrandt’s Orient. Westöstliche 

Begegnung in der niederländische Kunst des 17. Jahrhunderts
• Praag, Národní galerie Praha, Sternberg Palace, Forgeries? Forgeries!
• Rome, Palazzo Barberini, Tempo Barocco
• Rotterdam, Nederlands Fotomuseum, Eregalerij van de Nederlandse 

fotografie
• Shanghai, Shanghai Museum, West Encounters East. A Cultural 

Conversation between Chinese and European Ceramics
• Sneek, Fries Scheepvaart Museum, Charlotte Dumas. Dragers. 

Werkpaarden in beweging. Fotografie, tekeningen en film
• Toulouse, Musée des Augustins, Théodule Ribot. Une délicieuse obscurité
• Utrecht, Centraal Museum, De botanische revolutie
• Utrecht, Museum Catharijneconvent, Maria Magdalena
• Venlo, Limburgs Museum, De vergeten prinsessen van Thorn
• Vianen, Stedelijk Museum Vianen, Beatrix in beeld. Staatsieportretten  

en vrij werk
• Vlaardingen, Museum Vlaardingen, Arij Pleijsier. De terugkeer  

van een Vlaardings schildertalent
• Woerden, Stadsmuseum Woerden, GeKOEsterd
• Zürich, Museum Rietberg, Love, Fight, Feast. The World of Japanese 

Narrative Art
• Zutphen, Stedelijk Museum Zutphen, Op reis. Historisch toerisme
• Zwolle, Museum de Fundatie, Theo Kurpershoek. Een loflied  

op de zichtbare wereld
• Zwolle, Museum de Fundatie, Rob Scholte. Reproductie verplicht
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Claus Sluter, Calvarie, ca. 1390–1410. Gesneden buxushout, h. 56 cm.  
Inv.nr. BK-2021-16. Aankoop met steun van het Mondriaan Fonds,  
de Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar Fonds van de Utrecht & 
Gooi Cirkel, haar Themafonds Beeldhouwkunst en haar Schoufour-
Martin Fonds) en via het Rijksmuseum Fonds: de heer H.B. van der Ven, 
Den Haag, en een anonieme schenker 

Miniatuur met een staande jongeling en een zittende derwisj 
of bedelaar, Isfahan, voor 1621. Schildering in goud en kleuren, 
35,7 × 22 cm (incl. getekende lijst). Inv.nr. NG-2021-85. Aankoop 
met steun van Fonds De Zuidroute/Rijksmuseum Fonds en het 
Johan Huizinga Fonds/Rijksmuseum Fonds

Kawai Kenji, Kamerscherm met scharlaken hibiscus, Tokio, 1939 
(detail; zie ook p. 126)
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AANWINsTEN

Tenzij anders vermeld zijn de voorwerpen  
door aankoop verworven.

BEELDENDE KUNST
Aziatische kunst

Baluster uit de balustrade van Amalia van 
Solms. Japan, ca. 1640. Lakwerk op gedraaid 
hout, 55 cm. Aankoop met steun van de heer 
H.B. van der Ven, Den Haag. BK-2021-18

Beeld van een zittende aap. Hirado, Japan, 
1850–1870. 27 cm. Schenking van de heer 
W.D.C. Lunsingh Scheurleer, Bilthoven. 
AK-RAK-2021-9

Schaal met landschap. Arita, Japan, ca. 1670–1700. 
18 cm. Schenking van de heer W.D.C. Lunsingh 
Scheurleer, Bilthoven. AK-RAK-2021-8

Baishi, Qi
Hangrol met wisteria en kalligrafie. China, 1948. 
Schildering met kalligrafie op papier, 
103,4 × 34,4 cm. Schenking van de heer Henri 
Berbee, Amsterdam. AK-RAK-2021-5

Changshou, Wu
Hangrol met naaldboom en kalligrafie. China, 
ca. 1880–1900. Schildering met kalligrafie op 
papier, 147,3 × 40,2 cm. Schenking van de heer 
Henri Berbee, Amsterdam. AK-RAK-2021-6

Gekkô, Ogata
De dondergod raijin baadt in een rivier. Japan, 
ca. 1890–1900. Schildering in inkt op zijde, 
190 × 56 × 111 cm. Schenking van de heer en 
mevrouw Humphries, Tasmanië. AK-RAK-2021-7

Katō Mon’emon
Kom in Shonsui stijl. Seto, Japan, ca. 1900. 
25 cm. Schenking van de heer W.D.C. Lunsingh 
Scheurleer, Bilthoven. AK-RAK-2021-10

Kawai Kenji
Scharlaken hibiscus. Kamerscherm. Tokio, Japan, 
1939. Hout, leer en lak, 167 × 45 × 167 cm. 
Schenking Jan Dees & René van der Star. 
AK-RAK-2021-4

Luo, Mu
Landschap. China, ca. 1650–1700. Inkt op papier, 
112,5 × 48,2 × 183,4 cm. Schenking van mevrouw 
R.E. van Gulik. AK-RAK-2021-1

Xia, Jianyin
Calligraphy. Hongkong, 1980. Inkt op papier. 
Schenking van Leung Siu Wai. AK-RAK-2021-2

Xia, Jianyin
Calligraphy in cursief. Hongkong, 1975.  
Inkt op papier, 33 × 21,7 × 1,3 cm. Schenking van 
Leung Siu Wai. AK-RAK-2021-3

Langdurige bruiklenen

Groep van Chinese miniaturen. China, 475–1368. 
Diverse materialen. Bruikleen van de Konink-
lijke Vereniging van Vrienden der Aziatische 
Kunst (schenking dr. K. de Jong en I. de Roode). 
AK-MAK-1806 t/m 1824

Inktplaat versierd met een ontwerp van oud 
brons. China, ca. 1800–1900. Bruikleen van  
de Koninklijke Vereniging van Vrienden der 
Aziatische Kunst (schenking J. Brouwers). 
AK-MAK-1825

Penseelpalet versierd met een pijnboom. China, 
ca. 1800–1900. Bruikleen van de Koninklijke 
Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst 
(schenking J. Brouwers). AK-MAK-1829

Vaas met pauw en bamboe. Arita, Japan,  
1650–1700. 26 cm. Bruikleen van de Koninklijke 
Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst 
(schenking J. Brouwers). AK-MAK-1805

Ma, Danian
Penseelhouder versierd met het verhaal van  
Tao Yuanming. China, ca. 1644–1911. Bruikleen 
van de Koninklijke Vereniging van Vrienden  
der Aziatische Kunst (schenking J. Brouwers). 
AK-MAK-1827

Ma, Danian
Penseelhouder versierd met Hanshan and Shide. 
China, ca. 1644–1911. Bruikleen van de Konink-
lijke Vereniging van Vrienden der Aziatische 
Kunst (schenking J. Brouwers, 2021). 
AK-MAK-1828 

Wang, Bingrong
Inktplaat versierd met pruimenbloesems. China, 
ca. 1850–1900. Bruikleen van de Koninklijke 
Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst 
(schenking J. Brouwers). AK-MAK-1826

Beeldhouwkunst

Du Quesnoy, François
Jezus als jongeling. Rome, ca. 1630–1650. 
Gegoten en geciseleerd zilver, 15,3 × 11,3 cm. 
Schenking van Mathieu en Gabriela Sismann, 
Parijs. BK-2021-194

Du Quesnoy, François; Girardon, François
Christus aan de geselzuil. Rome, ca. 1690–voor 
1709. Gegoten brons, 30,5 cm. Schenking van de 
heer H.B. van der Ven, Den Haag. BK-2021-191

Royer, Louis; Lurasco, Gebroeders
Buste van Laurens Jansz Coster ten voeten uit. 
1852. Brons met chemisch patina,  
48 × 21 × 16 cm. Schenking van de heer  
C.J.A.M. Merkelbach van Enkhuizen, Amsterdam. 
BK-2021-101

Royer, Louis; Rousseux, Jean Joseph
Buste van Joannes Beuns (1773–1849) met 
oorspronkelijke, gemarmerde houten sokkel. 
Amsterdam, 1850–1852. 65 cm (buste). 
Schenking van de heer C.J.A.M. Merkelbach van 
Enkhuizen, Amsterdam. BK-2021-100

Royer, Louis; Rousseux, Jean Joseph
Portret van Jan Willem Alexander Doeff. 
Amsterdam, 1848. 50,5 cm. Legaat van de heer 
G. Lemmens, Nijmegen. BK-2021-203

Sluter, Claus 
Calvarie. ca. 1390–1410. Gesneden buxushout, 
56 cm. Aankoop met steun van het Mondriaan 
Fonds, de Vereniging Rembrandt (mede dankzij 
haar Fonds van de Utrecht & Gooi Cirkel, haar 
Themafonds Beeldhouwkunst en haar Schoufour-
Martin Fonds) en via het Rijksmuseum Fonds: 
de heer H.B. van der Ven, Den Haag, en een 
anonieme schenker.  
BK-2021-16

Swart, Saar de; Fonderia Artistica Laganà
Zeventien schaakstukken in middeleeuwse stijl: 
een koning, een dame, twee lopers, twee paarden, 
twee torens en negen pionnen. Capri, 1923–1925. 
Gegoten en gepatineerd brons. Aankoop met 
steun van het Otto van Noppen Fonds/
Rijksmuseum Fonds en het Knecht-Drenth 
Fonds/Rijksmuseum Fonds. BK-2021-212-1 t/m 17

Langdurig bruikleen

Foggini, Giovanni Battista
Prometheus geketend door Mercurius. Florence, 
1690–1710. Gegoten brons, 43 cm. Bruikleen van 
de familie Merkus. BK-2021-213

Edele metalen

Aigrette. Europa, ca. 1600–1630. 12,5 cm. 
Schenking van de erven Anny Wafelman-
Morpurgo. BK-2021-201

Nereïdencoupe. Rome, 1600–1610. 
Rinoceroshoorn gemonteerd met verguld zilver, 
18 × 12,8 × 8,1 cm. Overdracht aan de Staat door 
de erven Anny Wafelman-Morpurgo. BK-2021-5 

Lauweriks, Mathieu; Hagener Silberschmiede; 
Zwollo (I), Frans
Ciborie. Hagen, 1912–1916. Gedreven zilver en 
opalen, 35,5 × 9 cm. Aankoop uit het Ambaum 
Haks Fonds/Rijksmuseum Fonds. BK-2022-1 

Maler, Valentin; Abondio, Antonio; Anoniem
Draagteken met portretpenning van keizer 
Rudolph II. Praag, ca. 1600. 10 cm. Schenking 
van de erven Anny Wafelman-Morpurgo. 
BK-2021-202

Rousseaux, Steven des
Inktstel. Amsterdam, 1694. Gegoten gesmeed 
en gedreven zilver, 3 × 16 × 21,5 cm. Aankoop  
uit het Ernst Nijkerk Fonds/Rijksmuseum Fonds. 
BK-2021-4

Langdurige bruiklenen

Giroux, Albert-Etienne 
Reisnecessaire. Parijs, ca. 1798–1890. 
Mahoniehout op eikenhout, messing 
hoekstukken, bekleding met groen leer  
en groen fluweel en gegraveerd zilver,  
18,5 × 32 × 45 cm. Bruikleen van het Koninklijk 
Oudheidkundig Genootschap. BK-KOG-2723

Maire, Pierre Dominique; Maire Fant;  
Blok, C.M.; Vuitton, Louis 
Reisnecessaire. Parijs 1789–1809 
(reisnecessaire), Doesburg 2007 (koffiekan), 
Parijs 2010 (koffer). Mahoniehout op eikenhout, 
messing, zilver, verguld porselein, kristal en 
ebbenhout, 18 × 33 × 23 cm. Bruikleen van het 
Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. 
BK-KOG-2725 

Glas

Daum Frères; Deschamps, Tixier
Kan met verguld montuur. Nancy, ca. 1900. 
Überfang, geëtst geblazen glas en verguld 
zilver, 31 cm. Aankoop uit het Ambaum Haks 
Fonds/Rijksmuseum Fonds. BK-2021-12
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Juwelen, kostuums en accessoires

Derrez, Paul
Love Hurts. Dare to Love. Amsterdam, 1996. 
Gezaagd en gegraveerd perspex en gebogen 
aluminium, 125 × 6 × 4 cm. Schenking van  
Paul Derrez en Willem Hoogstede, Amsterdam. 
BK-2021-13

Gaillard, Lucien
Ring in de vorm van een krab. Parijs, 1900–1906. 
Gegoten goud en parel, diam. 17 mm, 11,2 gram. 
Aankoop uit het Corrie Bleekemolen Juwelen-
fonds/Rijksmuseum Fonds. BK-2022-27

Ploem, Guillaume Louis; Colsoul, C. Charles; 
Bennewitz en Zonen, Fa.
Ceintuurgesp van filigrein. Amsterdam,  
1824–1830. Filigrein en cantille in goud en ver-
guld zilver, 9,1 × 4,4 × 1,4 mm. Schenking van  
de heer F.W. Brom, Wassenaar. BK-2021-155

Langdurig bruikleen

Pop van hout in robe à l’anglaise van in Europa 
bedrukte katoen. 1770–1790. 65 cm. Bruikleen 
van de heer en mevrouw Storm van Leeuwen, 
Voorschoten. BK-2021-188

Rectificatie 2020

Pinkring met blauw email en diamant. Engeland, 
ca. 1790–1810. Roos en briljant geslepen 
diaman ten, blauw email, zilver en goud, 
1,1 × 1,45 cm, 3,07 gram. Schenking van Neeke 
Fraenkel-Schoorl. BK-2019-9 

Burch, Edward
Ring van goud met camee. Engeland, ca. 1800. 
Gegraveerd goud, email en was, 2,5 × 2 × 1 cm. 
Schenking van Neeke Fraenkel-Schoorl. 
BK-2019-8

Keramiek

Het Jonge Moriaanshooft; Hoppesteijn,  
Jacob Wemmersz; Straten, Jannetge van
Theepot. Delft, 1664–1686. Aardewerk met tin-
glazuur en decoraties in blauw, 18,6 × 17,2 × 9,4 cm. 
Aankoop met steun van de heer E.S. Kok en 
mevrouw M.W.A.M. van den Leuvert. BK-2021-17-1

61 objectgroepen Meissenporselein 
gerestitueerd aan de familie Oppenheimer

Beheer Rijksmuseum: BK-17328-A en -B, BK-17333, 
BK-17334-A en -B, BK-17335, BK-17338-A, BK-17343 
t/m 17345, BK-17347 t/m 17350, BK-17352-A en 
-B, BK-17354-A-1 en -2, BK-17355-1 en -2, BK-17356, 

BK-17362, BK-17363, BK-17364-1 en -2, BK-17365-A 
en -B, BK-17368, BK-17369, BK-17376-B-1 en -2, 
BK-17378 t/m 17380, BK-17381-A en -B, BK-17383-A 
en -B, BK-17390-A-1 en -2, BK-17391-A-1 en -2, 
BK-17393-C en -D, BK-17394-A en -B, BK-17395-A 
en -B, BK-17404, BK-17408, BK-17409, BK-17411, 
BK-17413, BK-17417, BK-17419, BK-17421, 
BK-17428-C en -D, BK-17431-A en -B, BK-17432-1 
en -2, BK-17433, BK-17435, BK-17445-B, BK-17449, 
BK-17461-A en -B, BK-17462, BK-17477, BK-17479 
 
Beheer Kunstmuseum Den Haag: 0152239, 
0152246, 0152248 t/m 0152250, 0152259, 
0152262, 0152263, 0152268, 0152272
 
Beheer Museum Boijmans Van Beuningen, 
Rotterdam: B 7 A-B (KN&V), B 6 (KN&V) 

62 objectgroepen Meissenporselein aangekocht 
uit de gerestitueerde collectie Oppenheimer

Aankoop met steun van de Vereniging 
Rembrandt, het Mondriaan Fonds,  
het Nationaal Aankoopfonds van het  
ministerie van OCW, de VriendenLoterij  
en de heer H.B. van der Ven, Den Haag 

Met steun van de Vereniging Rembrandt, het 
Mondriaan Fonds, het Nationaal Aankoopfonds 
van het ministerie van OCW, en de Vrienden-
Loterij: BK-17320, BK-17321, BK-17332, BK-17454-A 
t/m D, BK-17338-B, BK-17421-A t/m R, BK-17434, 
BK-17437, BK-17446, BK-17459, BK-17353 

Met steun van het Mondriaan Fonds, het 
Nationaal Aankoopfonds van het ministerie 
van OCW, en de VriendenLoterij: BK-17322 t/m 
17325, BK-17326-A en -B, BK-17327, BK-17331, 
BK-17346-A en -B, BK-17354, BK-17355, BK-17361, 
BK-17364, BK-17376-A en -B, BK-17382-A en -B, 
BK-17384-A en -B, BK-17387 t/m 17391, BK-17393-C 
en -D, BK-17403, BK-17406, BK-17407, BK-17412, 
BK-17416, BK-17423-A en -B, BK-17424-A en - B, 
BK-17425-A en -B, BK-17426-A en -B, BK-17427-A 
en -B, BK-17428-A en -B, BK-17429-A en -B, 
BK-17432, BK-17441-A en -B, BK-17442-A en -B, 
BK-17442-C en -D, BK-17445-A, BK-17446, 
BK-17460, BK-17476, BK-1968–116

Met bijzondere dank aan de heer H.B. van der Ven, 
Den Haag: BK-17440-A en -B 

BK-2021-204 en -205 (B 9 A-B [KN&V], B 8 A-B 
[KN&V]) worden in langdurig bruikleen gegeven 
aan Museum Boijmans Van Beuningen.

BK-2021-206 t/m 211 (NK 3011-A1 en -2, 3013, 3014, 
3016, 3019, 3021) worden in langdurig bruikleen 
gegeven aan het Kunstmuseum Den Haag.

Nereïdencoupe, Rome, 1600–1610. Rinoceroshoorn gemonteerd met verguld zilver, 18 × 12,8 × 8,1 cm. 
Inv.nr. BK-2021-5. Overdracht aan de Staat door de erven Anny Wafelman-Morpurgo

Twee vazen met deksel, Meissen, ca. 1730–1735. Beschilderd porselein, h. 31,5 cm. Inv.nrs. BK-17440-A 
en -B. Aangekocht uit de gerestitueerde collectie Oppenheimer, met bijzondere dank aan de heer 
H.B. van der Ven, Den Haag
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Meubelen

Gispen, Willem Hendrik
Gispen schrijfbureau no. 1. Nederland, 1930–1934. 
Wasdoek, verchroomd metalen buis en gebeitst 
eikenhout en aluminium, 75 × 140 × 70 cm. 
Aankoop uit het Ambaum Haks Fonds/
Rijksmuseum Fonds. BK-2021-6

Gispen, Willem Hendrik
Giso bureaulamp no. 431. Nederland, 1935–1939. 
Verchroomde metalen buis en elektriciteits-
draad, 44 cm. Aankoop uit het Ambaum Haks 
Fonds/Rijksmuseum Fonds. BK-2021-10

Gispen, Willem Hendrik
Achterpootloze stoel no. 308. Nederland, 1937. 
Verchroomde metalen buis, bakeliet, bekleding, 
75,5 cm. Aankoop uit het Ambaum Haks Fonds/
Rijksmuseum Fonds. BK-2021-8

Gispen, Willem Hendrik
Achterpootloze stoel no. 308. Nederland, 1937. 
Verchroomde metalen buis, bakeliet, bekleding, 
75,5 cm. Aankoop uit het Ambaum Haks Fonds/
Rijksmuseum Fonds. BK-2021-9

Gispen, Willem Hendrik
Diagonaalstoel/Bureaustoel no. 3b. Nederland, 
1927–1934. Verchroomde metalen buis, bakeliet, 
bekleding, 86 cm. Aankoop uit het Ambaum 
Haks Fonds/Rijksmuseum Fonds. BK-2021-7

Langdurige bruiklenen

Rietveld, Gerrit Thomas; Mees, Theodora; 
Rietveld, Jan C.
Lage houten beugelstoelvariant. Utrecht, 1939. 
Gezaagd, gebogen en geschilderd hout en 
schroeven van ijzer, 62,3 × 39 × 60,6 cm. 
Bruikleen van de heer J. Mees en mevrouw 
M. Mees. BK-2021-214

Rietveld, Gerrit Thomas; Groenekan, Gerard 
van de
Zigzagstoel voor de familie Mees. Utrecht,  
1935–1936. Gezaagd, gelijmd en geschilderd 
hout en messing, 77 × 38 × 40 cm. Bruikleen 
van de heer J. Mees en mevrouw M. Mees. 
BK-2021-216

Schilderijen

Anoniem
De Aanbidding van de koningen. Keulen, 
ca. 1410. Olieverf op doek, 29 × 15,5 cm. 
Schenking van de heer C.J.A.M. Merkelbach  
van Enkhuizen, Amsterdam. SK-A-5082

Bakhuysen, Ludolf  
Zeegezicht met figuren bij een vissersboot op 
het strand. Amsterdam, 1667. Olieverf op doek, 
39,4 × 34 cm. Schenking Broere Charitable 
Foundation. SK-A-5080

Eernstman, Tjeerd
Twee kaartspelers. Leeuwarden, 1826. Olieverf 
op doek, 80,3 × 64,5 × 2,3 cm. Aankoop uit het 
Joost en Carin Scholten Fonds/Rijksmuseum 
Fonds. SK-A-5090

Halen, Arnoud van
Portret van Petrus Hogerbeets (1542–1599). 
Amsterdam, 1700–1720. Olieverf op ijzer,  
10,6 × 8,7 cm. Schenking van mevrouw 
A. Juillerat, Zwitserland. SK-A-5083

Lelie, Adriaan de 
Portret van Jan Daniël Huichelbos van Liender, 
Petronella van Liender en Adriana Reepmaker  
in een Engelse ijzergieterij. Amsterdam, 1808. 
Olieverf op doek, 79 × 63 cm. Aankoop met 
steun van de Rijksmuseum International Circle. 
SK-A-5084

Roeland, Jan
Rood vierkant met acht messen. Amsterdam, 
ca. 1980. Olieverf op linnen, 200 × 200 cm. 
Aankoop uit het Knecht-Drenth Fonds/
Rijksmuseum Fonds. SK-A-5079

Schuil, Han
Zonder titel. Amsterdam, 1998. Aluminium, 
olieverf en alkydverf, 270 × 170 × 5 cm. 
Schenking van de heer J. Geurts, Amsterdam. 
SK-A-5091

Sturm, Georg
Architectuur – Sculptuur – Schilderkunst. 
Amsterdam, 1876–1885. Olieverf op papier  
op triplex, 120 × 86 × 65 cm. Legaat van  
de heer G. Lemmens, Nijmegen. SK-A-5088

Sturm, Georg
Boekverluchting – Edelsmeedkunst – Naaldkunst. 
Amsterdam, 1876–1885. Olieverf op papier  
op triplex, 120 × 86 × 65 cm. Legaat van  
de heer G. Lemmens, Nijmegen. SK-A-5089

Toorop, Charley
Zelfportret met bloemen. Bergen, 1933. Olieverf 
op doek, 40,3 × 35,5 cm. Aankoop met steun 
van Pon Holdings B.V. SK-A-5087

Valk, Hendrik
Zelfportret met boeddhaplankje. Arnhem, 1933. 
Olieverf op linnen, 75 × 55 × 65 cm. Schenking 
van mevrouw E.B. Valk, Oosterbeek. SK-A-5085

Willem Hendrik Gispen, Vijfdelig bureauensemble: schrijfbureau no. 1, diagonaalstoel no. 3b,  
twee achterpootloze stoelen no. 308 en Giso bureaulamp no. 431, resp. 1930–1934, 1927–1934,  
1937, 1935–1939. Verchroomd metalen buis en andere materialen. Inv.nrs. BK-2021-6 t/m 10.  
Aankoop uit het Ambaum Haks Fonds/Rijksmuseum Fonds
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Valk, Hendrik
Zelfportret. Arnhem, 1938. Olieverf op triplex,  
65 × 55 × 50 cm. Schenking van mevrouw 
E.B. Valk, Oosterbeek. SK-A-5086

Langdurige bruiklenen

Dumas, Marlene
The Mediator. Amsterdam, 2006. Olieverf op 
doek, 131 × 111 cm. Bruikleen van een particulier. 
SK-C-1818

Helst, Bartholomeus van der
Portret van een man. Amsterdam, 1645. Olieverf 
op doek, 132 × 161 × 102,3 cm. Bruikleen van 
Broere Charitable Foundation. SK-C-1826

Heyden, J.C.J. van der
Zonder titel. Nederland, 1965. Tempera op doek, 
65,5 × 110 × 10 cm. Bruikleen van de heer 
G. Roetgering, Enter. SK-C-1823

Ouborg, Piet
Ontmoeting. Nederland, 1949. Gouache,  
50 × 65 cm. Bruikleen van de heer 
G. Roetgering, Enter. SK-C-1819

Ouborg, Piet
Invaart. Nederland, 1948. Gouache, 49,5 × 64,5 cm. 
Bruikleen van de heer G. Roetgering, Enter. 
SK-C-1820

Roëde, Jan
A travers pris. Nederland, 1946. Olieverf op doek 
in hout, 114 × 87,6 × 100 cm. Bruikleen van  
de heer G. Roetgering, Enter. SK-C-1824

Saenredam, Pieter Jansz
Gezicht op Assendelft. Haarlem, 1634. Olieverf  
op paneel, 36,2 × 49,2 cm. Bruikleen van 
Concezione Ltd. SK-C-1825

Schoonhoven, Jan
R 7063. Delft, 1970. Hout, karton, papier-maché 
en verf, 106 × 106 cm. Bruikleen van Stichting 
de Grimmerschors. BK-C-2021-1

Schwartze, Thérèse; Meijer, Dirk Christiaan
Portret van D.C. Meijer jr. Amsterdam, 1880–1908. 
Olieverf op doek, 55 × 67 cm. Bruikleen van  
het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap 
(schenking van mevrouw R. Meijer, 
Amsterdam). SK-C-1816

Wagemaker, Jaap
Afweer. Nederland, 1955. Olieverf op doek,  
55,5 × 84 × 65,5 cm. Bruikleen van de heer 
G. Roetgering, Enter. SK-C-1822

Schilderijlijsten

Gefineerde ojieflijst met een breed, oplopend 
profiel. Nederland, ca. 1660–1680. Naaldhout, 
gefineerd met walnoot, 48,8 × 38,6 × 38 cm. 
SK-L-6947. De lijst is verworven voor het 
schilderij Jonge vrouw bij de wieg (1652–1662) 
door Nicolaes Maes. SK-A-4047

Zwarte robbellijst. Noordelijke Nederlanden, 
ca. 1650. Naaldhout, gefineerd met vruchten-
hout, zwart afgewerkt als ebbenhoutimitatie, 
59 × 53,5 × 5 cm. SK-L-6948. De lijst is verworven 
voor het schilderij De dienstmaagd, toege schre-
ven aan Willem van Odekercken (1610–1677). 
SK-A-3334

Textiel

Anoniem (wever); Kuyck, Margaretha van 
(spinster)
Tafellaken en servet met motief van rozen. 
Nederland, 1750–1799. Schenking van de heer 
A. de Veer, Utrecht. BK-2021-189 en -190

Kawai Kenji, Kamerscherm met scharlaken hibiscus, Tokio, 1939. Hout, leer en lak,  
167 × 45 × 167 cm. Inv.nr. AK-RAK-2021-4. Schenking Jan Dees & René van der Star
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Charley Toorop, Zelfportret met bloemen, 1933. Olieverf op doek, 40,3 × 35,5 cm. Inv.nr. SK-A-5087. Aankoop met steun  
van Pon Holdings B.V.

In 2021 kon een substantieel deel van het Meissenporselein uit de collectie Oppenheimer worden verworven dat eerder dat jaar  
was gerestitueerd aan de erven. Aankoop met steun van de Vereniging Rembrandt, het Mondriaan Fonds, het Nationaal Aankoopfonds 
van het ministerie van OCW, de VriendenLoterij en de heer H.B. van der Ven, Den Haag (zie ook p. 121)
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Papier

Morgenstervlag Papoea. Polyester, 94 × 152 mm. 
Schenking van een particulier. NG-2021-91

Poster ‘Denk eraan! Dit is ons West Irian dat nog 
bezet is door Nederland’. 1957. 617 × 954 mm. 
Schenking van een particulier. NG-2021-90

Anoniem
Iraanse miniatuur met een staande jongeling  
en een zittende derwisj of bedelaar. Isfahan, 
voor 1621. Schildering in goud en kleuren,  
17,5 × 11,8 cm (incl. getekende lijst 35,7 × 22 cm). 
Aankoop met steun van Fonds De Zuidroute/
Rijksmuseum Fonds en het Johan Huizinga 
Fonds/Rijksmuseum Fonds. NG-2021-85

Ministerie van Koloniën
Wisselbrief voor slavenhouders in verband met 
schadeloosstelling afschaffing slavernij 1863. 
Den Haag, 1863. Voorgedrukte wissel met  
de hand ingevuld met pen in bruine inkt  
en voorzien van stempels in blauwe inkt,  
130 × 270 mm. Schenking van de heer F. van 
der Veen, Apeldoorn. NG-2021-84

Schilderij

Wit, Pieter de
Dirk Wilre, directeurgeneraal van de Goudkust, 
met een bediende, in fort Elmina. Elmina, 1669. 
Olieverf op doek, 103 × 141 cm. Bruikleen van 
The Mari Cha Collection Limited. SK-C-1584

Tekening

Esser-Wellensiek, Dora
Dora EsserWellensiek, Piet Esser en Louise Metz 
werkend aan penningen. 23 februari 1956. 
Potloodtekening. Schenking van de erven  
Piet Esser. NG-2021-67

Varia

Anoniem
Rapierknop met voorstelling van een Afrikaanse 
man. Duitsland, 1580–1650. Gegoten brons, 
2,7 cm. Schenking van de heer M.T. Ostkamp. 
NG-2021-16

Diverse vervaardigers
264 demonstratieborden. Nederland, 
25 mei–8 juni 2020. Viltstift op karton. 
Schenking Organisatie Black Lives Matter 
demonstratie Middelburg, 8 juni 2020. 
NG-2021-69-1 t/m 263

Kom, Anton de; Uitgeverij Contact
Wij slaven van Suriname. Amsterdam, 1934. 
Drukwerk, 25 × 15 cm. Bruikleen Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis, 
Amsterdam. NG-2021-68

Moutton, J.
Les pavillons et les étendars des mers suivant  
la diversitte des nations. Europa, 1665–1670. 
Aquarel op papier, karton, perkament en leer 
met goudopdruk, 250 × 200 × 50 mm. Aankoop 
uit het Munnig Schmidt Fonds/Rijksmuseum 
Fonds. NG-2020-21

Paint it Yellow; Gemeente Amsterdam
1,5 m. Zandvoort, 2020. Kunststof en verf,  
600 × 600 mm. Schenking van Paint it Yellow. 
NG-2021-71

Paint it Yellow; Gemeente Amsterdam
1,5 m. Zandvoort, 2020. Kunststof en verf,  
600 × 600 mm. Schenking van Paint it Yellow. 
NG-2021-72

Paint it Yellow; Gemeente Amsterdam
1,5 m hou afstand. Zandvoort, 2020. Kunststof, 
verf en tape, 905 × 905 mm. Schenking van 
Paint it Yellow. NG-2021-70

Paint it Yellow; Gemeente Amsterdam
Streetadsjabloon linkerdeel man met paraplu 
‘1,5 m hou’. Zandvoort, 2020. Kunststof,  
tape en verf, 1120 × 1284 mm. Schenking van 
Paint it Yellow. NG-2021-73-1

Paint it Yellow; Gemeente Amsterdam
Streetadsjabloon, rechterdeel ‘afstand’ met man 
met hond. Zandvoort, 2020. Kunststof, tape  
en verf, 1120 × 1284 mm. Schenking van Paint  
it Yellow. NG-2021-73-2

Paint it Yellow; Gemeente Amsterdam
Streetadsjabloon tegen de verspreiding van  
het coronavirus, linkerdeel met vrouw met knot 
met boodschappentrolley ‘hou’. Zandvoort, 
2020. Tape, kunststof en verf, 972 × 1297 mm. 
Schenking van Paint it Yellow. NG-2021-74-1

Paint it Yellow; Gemeente Amsterdam
Streetadsjabloon tegen de verspreiding van het 
coronavirus, rechterdeel vrouw met hoofddoek 
‘afstand’. Zandvoort, 2020. Tape, kunststof  
en verf, 972 × 1306 mm. Schenking van Paint  
it Yellow. NG-2021-74-2

GESCHIEDENIS
Documentatie

Archiefmateriaal met betrekking tot de collectie 
van dr. Fritz Mannheimer (1890–1939). 
Amsterdam, 1939–1940. Schenking van 
mevrouw Mathijsen-Verkooijen, afkomstig  
uit de collectie van Hub. Mathijsen

Documenten

Drost, Gerrit
Verkoopakte van de tot slaaf gemaakte  
Leon van Guinea. Nederlands-Indië, 1812–1820. 
Inkt op papier, 160 × 100 mm. Aankoop uit het 
Johan Huizinga Fonds/Rijksmuseum Fonds.  
NG-2021-14

Foto’s

Roemers, Martin
Times Square, New York (Demonstration for 
closure of Guantanamo Bay Prison). New York, 
2013. Inkjetdruk, 651 x 808 × 550 mm. 
Schenking van de heer M. Roemers, Delft. 
NG-2021-15

Munten, penningen en draagtekens

Carbasius, Françoise Charlotte; Kempen, 
Begeer en Vos, Van
Legpenning met het portret van S.J. van den 
Bergh (1921). Voorschoten, 1921. 33 mm. 
Schenking van de heer J.F. Wendte, Amsterdam. 
NG-2021-86

Carbasius, Françoise Charlotte; Koninklijke 
Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken  
van C.J. Begeer
Legpenning met het portret van  
mr. dr. F.W.J.G. Snijder van Wissenkerke. 
Voorschoten, 1926. 77 mm. Schenking  
van de heer J.F. Wendte, Amsterdam.  
NG-2021-87

Esser, Vincent Pieter Semeyn 
50 penningen. Nederland, 1939–1993. 
Schenking van de erven Piet Esser. NG-2021-17 
t/m 66

Koninklijke Utrechtsche Fabriek van 
Zilverwerken van C.J. Begeer; Vereniging  
De Friesche Elf Steden; Repko (Sneek) 
Negen onderscheidingen en documenten van 
schaatstochten, waaronder de Elfstedentocht 
1986 en 1986, verreden door de heer G.A. Kessler, 
Oenkerk. 1985–1987, 1991, 1996. Geslagen 
metaal, 3,5 × 2,5 cm. Schenking van de heer 
G.A. Kessler, Oenkerk. NG-2021-75 t/m 83

Langdurige bruiklenen

Anoniem
Gouden angel Hendrik VIII, met inslag Zeeland 
(1573). Europa, 1509–1547. Geslagen goud. 
Bruikleen van de heer en mevrouw Van der 
Pols-Bouwens. NG-2021-8

Anoniem
Gouden dubbele escudo Philips II. Europa, 
ca. 1600. Geslagen goud. Bruikleen van de heer 
en mevrouw Van der Pols-Bouwens. NG-2021-9

Anoniem
Gouden dubbele escudo Philips II. Sevilla, 
ca. 1600. Geslagen goud. Bruikleen van de heer 
en mevrouw Van der Pols-Bouwens. NG-2021-10

Anoniem
Gouden rozenobel Edward IV. Europa, ca. 1600. 
Geslagen goud. Bruikleen van de heer en 
mevrouw Van der Pols-Bouwens. NG-2021-12

Anoniem
Gouden rozenobel Gorkum. Europa, 1585–1587. 
Geslagen goud. Bruikleen van de heer en 
mevrouw Van der Pols-Bouwens. NG-2021-7

Anoniem
Gouden rozenobel Gorkum. Europa, 1590–1600. 
Geslagen goud. Bruikleen van de heer en 
mevrouw Van der Pols-Bouwens. NG-2021-5

Anoniem
Gouden rozenobel Kampen. Europa, 1600–1602. 
Geslagen goud. Bruikleen van de heer en 
mevrouw Van der Pols-Bouwens. NG-2021-4

Anoniem
Gouden rozenobel Utrecht. Europa, 1600–1601. 
Geslagen goud. Bruikleen van de heer en 
mevrouw Van der Pols-Bouwens. NG-2021-3

Anoniem
Halve gouden rozenobel Zeeland. Europa,  
1600–1602. Geslagen goud. Bruikleen van  
de heer en mevrouw Van der Pols-Bouwens. 
NG-2021-6

Anoniem
Gouden unite James I. Europa, ca. 1600. 
Geslagen goud. Bruikleen van de heer en 
mevrouw Van der Pols-Bouwens. NG-2021-11
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Anoniem
Prof. Francesco Bonaini, Per la Solenne 
Inaugurazione nel Camposanto di Pisa della 
statua di Niccola Pisano. Pisa 1862. Fotografisch 
geïllustreerd boek. Schenking van de heer 
S.F. Joseph, Brussel. RP-F-2021-21-22

Anoniem
La Scène. Organe des abonnés du ThéatreRoyal 
d’Anvers. Antwerpen, 1875–1876. Fotografisch 
geïllustreerd tijdschrift. Schenking van de heer 
S.F. Joseph, Brussel. RP-F-2021-21-23

Anoniem
Dr. Ludv. Looström. Olof Johan Södermark. Hans 
lif och verk. Lefnadsteckning. Stockholm, 1879. 
Fotografisch geïllustreerd boek. Schenking van 
de heer S.F. Joseph, Brussel. RP-F-2021-21-24

Anoniem
Nevada City. ca. 1855–1865. Albuminedruk  
op karton. Aankoop met steun van Baker 
McKenzie. RP-F-2021-32

Anoniem
Kerkwaaier met foto van stilleven met bijbel 
en op de keerzijde een reclametekst voor Life 
Insurance Company. Verenigde Staten, 
ca. 1960–1975. Vierkleurenoffsetdruk op papier 
met houten handvat. RP-F-2020-18  

Anoniem
Panoramafoto: gezicht vanaf een koets met 
paarden. Frankrijk, ca. 1900–1910. 
Daglichtgelatinezilverdruk. RP-F-2020-5  

Anoniem
Uitzicht vanuit een rijdende auto op billboard 
‘SMILE, You’re on Radar!’. Noord- en Centraal-
Amerika, 1965. Ontwikkelgelatinezilverdruk. 
RP-F-2020-7  

Anoniem
Doodgevallen bouwvakker op steiger. Mexico, 
ca. 1935–1955. Ontwikkelgelatinezilverdruk. 
RP-F-2020-8  

Anoniem
Beeldhouwwerk ‘Europa’ door Gleb Derujinsky 
op de World’s Fair, voor het Childs restaurant 
New York. 1939. Ontwikkelgelatinezilverdruk. 
RP-F-2020-9  

Anoniem
Portret van een man. Verenigde Staten, 
ca. 1850–1860. Daguerreotypie. Aankoop  
met steun van Baker McKenzie. RP-F-2021-2

Anoniem
Portret van een vrouw met kind. Verenigde 
Staten, ca. 1850–1860. Daguerreotypie. Aankoop 
met steun van Baker McKenzie. RP-F-2021-3

Anoniem
Portret van een man met (waarschijnlijk) een 
overleden kind. Verenigde Staten, ca. 1850–1860. 
Daguerreotypie. Aankoop met steun van Baker 
McKenzie. RP-F-2021-4

Anoniem
Portret van een kind, op schoot bij de moeder. 
Verenigde Staten, ca. 1850–1860. Daguerreotypie. 
Aankoop met steun van Baker McKenzie.  
RP-F-2021-5

Anoniem
Portret van een man, de tekst op het bord 
spiegel beeldig weergegeven en met verf 
gecorrigeerd. Verenigde Staten, september 1851. 
Daguerreotypie. Aankoop met steun van Baker 
McKenzie. RP-F-2021-6

Anoniem
Portret van een vrouw en een man. Verenigde 
Staten, ca. 1850–1860. Daguerreotypie. Aankoop 
met steun van Baker McKenzie. RP-F-2021-7 

Anoniem
Portret van Christina Anna Maria Elisabeth 
Meschendorp. Nederland, 1912–1914. Ontwikkel-
gelatinezilverdruk. Schenking van de heer 
A.M.B. de Zwart, Haarlem. RP-F-2021-8-1

Anoniem
Portret van Helena Meschendorp. Nederland, 
1912–1925. Ontwikkelgelatinezilverdruk. 
Schenking van de heer A.M.B. de Zwart, 
Haarlem. RP-F-2021-8-2 

Anoniem
L. van den Broek, veertien photographiën.  
Wijk bij Duurstede, ca. 1860. Fotografisch 
geïllustreerd boek. Schenking van de heer 
S.F. Joseph, Brussel. RP-F-2021-15-2

Anoniem
Cornelius Brown, The Annals of NewarkonTrent 
comprising the History, Curiosities, and 
Antiquities of the Borough. Londen/Newark, 
1879. Fotografisch geïllustreerd boek. 
Schenking van de heer S.F. Joseph, Brussel. 
RP-F-2021-15-3

RIJKSPRENTENKABINET
Autografen

Vos, Peter
17 brieven aan Willem den Ouden, Ferry Alink en 
Otto de Kat. Nederland, 1956. Schenking van de 
heer W. den Ouden, Varik. RP-D-2021-73 t/m 89

Documenten

Postma, Hannes
Twee documentatiemappen van Hannes Postma. 
Nederland, 2014. Schenking van Nelly Duursma, 
ter herinnering aan Hannes Postma.  
RP-D-2021-90 en -91

Fotografie
De met  gemerkte werken werden reeds 
verworven in 2020.

Anoniem
Portret van Walter van Erven Dorens in het 
uniform van de vrijwillige brandweer (Sansome 
Hook & Ladder Company No. 3). Verenigde 
Staten, 1852–1860. Ingekleurde daguerreotypie. 
Aankoop met steun van Baker McKenzie.  
RP-F-2021-18

Anoniem
Gezicht gefotografeerd vanuit een auto,  
met chauffeur en passagier. Verenigde Staten, 
ca. 1910–1930. Cyanotypie. Aankoop met  
steun van Baker McKenzie. RP-F-2021-26

Anoniem
Album Pintoreschmonumental de Catalunya. 
Barcelona, 1879. Fotografisch geïllustreerd 
boek. Schenking van de heer S.F. Joseph, 
Brussel. RP-F-2021-15-1

Anoniem
J. Lazare, La Légende des rues. Histoire de mon 
temps. Parijs, 1869. Fotografisch geïllustreerd 
boek. Schenking van de heer S.F. Joseph, 
Brussel. RP-F-2021-21-2

Anoniem
John E. Barker, The New Opera Glass. Leipzig, 
1887. Fotografisch geïllustreerd boek. 
Schenking van de heer S.F. Joseph, Brussel. 
RP-F-2021-21-3

Anoniem
Rev. B. Wistar Morris, Sermon at the Semi
Centennial of the Consecration of Saint Luke’s 
Church. Germantown, 1868. Fotografisch 
geïllustreerd boek. Schenking van de heer 
S.F. Joseph, Brussel. RP-F-2021-21-4

Anoniem
Mark Anthony Lower, Bodiam and its Lords. 
Londen, 1871. Fotografisch geïllustreerd boek. 
Schenking van de heer S.F. Joseph, Brussel. 
RP-F-2021-21-5

Anoniem
N. D’Anvers, Some Account of the Great Buildings 
of London. Londen, 1879. Fotografisch 
geïllustreerd boek. Schenking van de heer 
S.F. Joseph, Brussel. RP-F-2021-21-7

Anoniem
Domingos Maria Gonçalves, Esboço Biographico 
do Commendador Raphael Ascoly, Rio de 
Janeiro 1880. Rio de Janeiro, 1880. Fotografisch 
geïllustreerd boek. Schenking van de heer 
S.F. Joseph, Brussel. RP-F-2021-21-9

Anoniem
Giovanni Franciosi, La Cecilia Raffaellesca, 
Modena. Rio de Janeiro, 1872. Fotografisch 
geïllustreerd boek. Schenking van de heer 
S.F. Joseph, Brussel. RP-F-2021-21-10

Anoniem
Hermann Bahr, Studien zur Kritik der Moderne, 
Frankfurt 1894. Frankfurt, 1894. Fotografisch 
geïllustreerd boek. Schenking van de heer 
S.F. Joseph, Brussel. RP-F-2021-21-11

Anoniem
Théodore Borel, Le Comte Agénor de Gasparin. 
Parijs, 1879. Fotografisch geïllustreerd boek. 
Schenking van de heer S.F. Joseph, Brussel. 
RP-F-2021-21-15

Anoniem
James Milligan, The Hills and Vales of Cleveland 
and other Poems. London. Londen, 1867. 
Fotografisch geïllustreerd boek. Schenking van 
de heer S.F. Joseph, Brussel. RP-F-2021-21-16

Anoniem
Mackenzie E.C. Walcott, Battle Abbey with 
Notices of the Parish Church and Town, Battle 
1866. 1866. Fotografisch geïllustreerd boek. 
Schenking van de heer S.F. Joseph, Brussel. 
RP-F-2021-21-17

Anoniem
Martial Audoin, Henri VI ou La guerre des deux 
roses, drame en six tableaux et en vers, Limoges 
1864. 1864. Fotografisch geïllustreerd boek. 
Schenking van de heer S.F. Joseph, Brussel. 
RP-F-2021-21-21
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American Automatic Fotografie
Portret van Eva Helena Meschendorp. Amsterdam, 
1914. Ontwikkelgelatinezilverdruk. Schenking 
van de heer A.M.B. de Zwart, Haarlem.  
RP-F-2021-8-4

American Automatic Fotografie
Portret van Eva Helena Meschendorp. Amsterdam, 
november 1916. Ontwikkelgelatine zilverdruk. 
Schenking van de heer A.M.B. de Zwart, 
Haarlem. RP-F-2021-8-5

American Automatic Fotografie; American 
Automatic Photo Cy.; Stütner, Jan Gottfried 
Groep van zes snelfoto’s. Portretten. 
Amsterdam/Rotterdam/Alkmaar, ca. 1912–1926. 
Ontwikkelgelatinezilverdruk. Schenking van  
de heer A.M.B. de Zwart, Haarlem.  
RP-F-2021-14-1 t/m 6

American Automatic Fotografie
Portret van Aagje Nieuwmeijer. Amsterdam, 
1914. Ontwikkelgelatinezilverdruk. Schenking 
van de heer A.M.B. de Zwart, Haarlem.  
RP-F-2021-16 

Appel, Karel
Painted Polaroid, no. 10. Amsterdam, 1989. 
Polaroid. Aankoop met steun van het Familie 
Krouwels Fonds/Rijksmuseum Fonds en de 
heer Heiting. RP-F-2021-24

Benn, Nathan
Tobacco Warehouse Porters, Florida, USA. 
Verenigde Staten, 1981 (opname); 2019 
(afdruk). Inkjetdruk. Schenking van de heer 
N. Benn, Brooklyn Heights. RP-F-2021-17

Bissinger, Karl; Steinberg, Saul
Man op straat. Verenigde Staten, 1950. 
Ontwikkelgelatinezilverdruk, papier en pen. 
Aankoop met steun van Baker McKenzie.  
RP-F-2021-29

Brodovitch, Alexey; Augustin, J.J.
Ballet. New York, 1945. Fotoboek in koperdiepdruk 
in foedraal van karton. Aankoop met steun van 
Baker McKenzie. RP-F-2021-30

Dalbey, W.L.
Dood paard, verstrikt in de ravage van een brug 
bij Dayton, Ohio, die ingestort is door een over
stroming (‘The Great Dayton Flood’), 25 maart 
1913. Richmond, 1913. 
Ontwikkelgelatinezilverdruk. RP-F-2020-6  

Dollé, Maurice
M.G. Malifaud, L Abbaye de Fontevrault. Notice 
Historique et Archéologique, Angers, 1866. 
Fotografisch geïllustreerd boek. Schenking van 
de heer S.F. Joseph, Brussel. RP-F-2021-21-8

Eastman Kodak
Strandfoto met vier mensen in badpak. Rochester, 
na ca. 1951–1960. Ontwikkelgelatine zilverdruk. 
Schenking van de heer M. Jürgens, Amsterdam. 
RP-F-2021-20

Elsken, Ed van der
Portret van Gerry Mulligan. ca. 1955–1960. 
Ontwikkelgelatinezilverdruk op hardboard. 
Schenking van Anneke Hilhorst, Warder.  
RP-F-2020-37

Elsken, Ed van der
Portret van een onbekende man, Parijs. Parijs, 
ca. 1953–1955. Ontwikkelgelatinezilverdruk op 
hardboard. Schenking van mevrouw A. Hilhorst, 
Warder. RP-F-2020-38

Elsken, Ed van der 
Fotoalbum met spiraalband. Parijs, 1951. 
Ontwikkelgelatinezilverdruk. Aankoop met 
steun van Salomon de Jong Stichting/
Rijksmuseum Fonds. RP-F-2021-9

Gabriner, Robert (toegeschreven aan)
Protest tegen de Vietnamoorlog op de campus 
van de University of Wisconsin, Oct. 18, 1967 
(‘Dow Riot’), met een citaat van de Amerikaanse 
president Lyndon B. Johnson (‘Our foreign policy 
must always be an extension of this nation’s 
domestic policy. Our safest guide to what we do 
abroad is a good look at what we are doing at 
home.’). Verenigde Staten, 18 oktober 1967. 
Offsetdruk. RP-F-2020-17  

Glücq (toegeschreven aan)
L’album de l’Exposition, Paris 1878. Vol. I en II. 
Parijs, 1878. Fotografisch geïllustreerd boek. 
Schenking van de heer S.F. Joseph, Brussel. 
RP-F-2021-21-25 en -26

Heath, Dave
New York City, 1963. New York, 1963. 
Ontwikkelgelatinezilverdruk. Aankoop met 
steun van Baker McKenzie. RP-F-2021-27

Hugo, Victor
Illustrations to ‘Les Misérables’ of Victor Hugo. 
New York, 1863. Schenking van de heer 
S.F. Joseph, Brussel. RP-F-2021-15-12

Anoniem
Dr. Joseph César Campana, Recherches d’anatomie, 
de physiologie et d’organogénie pour la déter
mi nation des lois de la genèse et de l’évolution 
des espèces animales. Premier mémoire. 
Physiologie de la respiration chez les oiseaux. 
Anatomie de l’appareil pneumatiquepulmonaire, 
des fauxdiaphragmes, des séreuses et de l’intestin 
chez le poulet. Parijs, 1875. Fotografisch 
geïllustreerd boek. Schenking van de heer  
S.F. Joseph, Brussel.  
RP-F-2021-15-4

Anoniem
Madame La Comtesse Drohojowska, 
Les hommes utiles. Parijs, 1874. Fotografisch 
geïllustreerd boek. Schenking van de heer 
S.F. Joseph, Brussel. RP-F-2021-15-6

Anoniem
Emily Taylor, Into the Silent Land: Epitaphs 
Quaint, Curious, Historic. Copied Chiefly from 
Tombstones. Londen, 1893. Fotografisch 
geïllustreerd boek. Schenking van de heer 
S.F. Joseph, Brussel. RP-F-2021-15-21

Anoniem
Joseph C. Gordon, Education of Deaf Children. 
Evidence of Edward Miner Gallaudet and 
Alexander Graham Bell. Washington, 1892. 
Fotografisch geïllustreerd boek. Schenking 
van de heer S.F. Joseph, Brussel. RP-F-2021-15-8

Anoniem
Thomas Heywood. A Memoir of Sir Benjamin 
Heywood, Baronet, with two chapters of domestic 
life and letters. Manchester, 1888. Fotografisch 
geïllustreerd boek. Schenking van de heer  
S.F. Joseph, Brussel. RP-F-2021-15-10

Anoniem
J. Laurillard, De scherpste doornen om het edelste 
hoofd. Beschouwingen. Arnhem, 1870. Fotografisch 
geïllustreerd boek. Schenking van de heer  
S.F. Joseph, Brussel. RP-F-2021-15-17

Anoniem
E.A. Martin, The Life and Speeches of Daniel 
Henry Deniehy. Sydney, 1884. Fotografisch 
geïllustreerd boek. Schenking van de heer 
S.F. Joseph, Brussel. RP-F-2021-15-18

Anoniem
Ludwig Schmid, Statistischtopografische 
Beschreibung der gräflich von Harrach’schen 
Domaine Starkenbach mit besonderer Rücksicht 
auf ihre Forste. Praag, 1879. Fotografisch 
geïllustreerd boek. Schenking van de heer  
S.F. Joseph, Brussel. RP-F-2021-15-19

Anoniem
Charles Tennant Couper, Report of the Trial 
before the High Court of Justiciary. Her Majesty’s 
Advocate against the Directors and the Manager 
of the City of Glasgow Bank and of the 
Procedure upon the Petition for Bail. Edinburgh, 
1879. Fotografisch geïllustreerd boek. 
Schenking van de heer S.F. Joseph, Brussel. 
RP-F-2021-15-5

Anoniem; Jager, A. (uitgever)
Souvenir de Marken. Amsterdam, ca. 1885. 
Fotografisch geïllustreerde leporello.  
Schenking van de heer S.F. Joseph, Brussel.  
RP-F-2021-15-20

Anoniem; Jager, A. (uitgever)
J.J.L. te Kate, Twaalf albumbladen. Photographiën 
met dichterlijke bijschriften. Amsterdam,  
na 1861. Fotografisch geïllustreerd boek. 
Schenking van de heer S.F. Joseph, Brussel. 
RP-F-2021-15-13

Anoniem; Richard, Marius
Chansons Armand Liorat, Dessin de Marius 
Richard. Parijs, 1862. Fotografisch geïllustreerd 
boek. Schenking van de heer S.F. Joseph, 
Brussel. RP-F-2021-21-1

Diverse vervaardigers
Fotoalbum met 17 snelfoto’s van onbekende 
mensen. Nederland, 1912–1925. Ontwikkel-
gelatinezilverdruk. Schenking van de heer 
B. van Baalen, Gorinchem. RP-F-2021-22
 
Diverse vervaardigers
The Fox Terrier Chronicle. A Monthly Journal, 
Solely Devoted to Smooth & WireHaired Fox 
Terriers, Vol. VI. Wolverhampton, april 1888–
maart 1889. Fotografisch geïllustreerd tijdschrift. 
Schenking van de heer S.F. Joseph, Brussel. 
RP-F-2021-15-7

American Automatic Photo Cy.
Portret van Eva Helena Meschendorp. Amsterdam, 
15 juni 1912–25 januari 1918. Ontwikkelgelatine-
zilverdruk. Schenking van de heer A.M.B. de Zwart, 
Haarlem. RP-F-2021-8-3
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Blad uit Ed van der Elsken, Fotoalbum met spiraalband, Parijs, 1951. Ontwikkelgelatinezilverdruk, 135 × 135 mm. 
Inv.nr. RP-F-2021-9. Aankoop met steun van de Salomon de Jong Stichting/Rijksmuseum Fonds (zie ook pp. 99–100)

Nour-Eddine Jarram, 114delige tekeningenserie ‘Moroccan Youngsters’. Enschede, 2015–2020. Aquarel op aquarelpapier, 
299 × 211 mm. Inv.nrs. RP-T-2021-144 t/m 257. Aankoop met steun van de VriendenLoterij (zie ook p. 284)
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Smith, Theophilus; Bennett, A.W. (uitgever)
Sheffield and its Neighbourhood. 
Photographically Illustrated by Theophilus 
Smith, Londen 1865. Fotografisch geïllustreerd 
boek. Schenking van de heer S.F. Joseph, 
Brussel. RP-F-2021-21-14

Spackman, Sergeant
John Ruskin, Aratra Pentelici. Six Lectures on the 
Elements of Sculpture, New York 1878. 
Fotografisch geïllustreerd boek. Schenking van 
de heer S.F. Joseph, Brussel. RP-F-2021-21-12

Valentine, James
The Deeside Guide. Descriptive and Traditionary. 
Aberdeen, 1885. Fotografisch geïllustreerd 
boek. Schenking van de heer S.F. Joseph, 
Brussel. RP-F-2021-21-20

Wegner & Mottu (toegeschreven aan)
J.J.L. te Kate, Lier en harp. Gedichten. Leiden, 
1890. Fotografisch geïllustreerd boek. 
Schenking van de heer S.F. Joseph, Brussel. 
RP-F-2021-15-14

Wegner & Mottu (toegeschreven aan)
J.J.L. te Kate, Voor hart, huis en leven. Gedichten. 
Leiden, 1875. Fotografisch geïllustreerd boek. 
Schenking van de heer S.F. Joseph, Brussel. 
RP-F-2021-15-15

Prenten
De met * gemerkte werken zijn verworven met 
steun van het F.G. WallerFonds.

Nederland, 16de eeuw

*Claesz, Allaert (mogelijk)
Justitia vertrapt Nero. Europa, 1520–1550. 
Gravure. RP-P-2021-5

*Cornelisz, Lambert; naar Jacob Leendertsz
Drie vrouwelijke personificaties (Waarheid, 
Gerechtigheid en Naastenliefde). Amsterdam, 
ca. 1590–1610. Gravure. RP-P-2021-103 t/m 105

*Cornelisz, Lambert; naar Jacob Leendertsz
Superbia (allegorie op de hoogmoed en 
ijdelheid). Amsterdam, ca. 1590–1610.  
RP-P-2021-157

*Matham, Jacob; naar Hendrick Goltzius; 
ingekleurd door Monogrammist MÖ
Twee personificaties: Naastenliefde (Caritas)  
en Gerechtigheid (Justitia). Haarlem,  
ca. 1587–1598. Gravure, met de hand gekleurd.  
RP-P-2021-100 en -101

*Monogrammist AC
De heilige Apollonia. Amsterdam, ca. 1530–1550. 
Gravure. RP-P-2021-32

*Monogrammist AC; Claesz, Aelbert
Christus als goede herder. De Nederlanden, 
1520–1550. Gravure. RP-P-2021-61

*Suavius, Lambertus (toegeschreven aan)
Personificatie van de Armoede als dochter van 
de Oorlog (Pauperies Belli filia). Nederland, 
ca. 1540–1560. Gravure. RP-P-2021-65

Nederland, 17de eeuw

*Anoniem; naar Artus Quellinus
Titelpagina en twaalf prenten met festoenen 
van het stadhuis van Amsterdam. 1665–1685. 
Etsen. RP-P-2021-37 t/m 48

*Anoniem; naar Artus Quellinus 
Twaalf prenten met pilasterfestoenen van het 
stadhuis van Amsterdam. 1665–1685. Etsen. 
RP-P-2021-49 t/m 60

*Monogrammist IP (Nederlanden) (Jan 
Porcellis?)
De annunciatie. De Nederlanden, 1594–1632. Ets. 
RP-P-2021-62

*Serwouters, Pieter; naar David Vinckboons (I)
Titelblad voor een liedboek (D’offerhande van 
Silvia). Amsterdam, 1622. Ets. RP-P-2021-35

*Vorsterman, Lucas; naar Anthony van Dyck  
en Peter Paul Rubens 
Lot met zijn vrouw en dochters ontvluchten 
Sodom. Nederland, 1620. Gravure; proefdruk. 
RP-P-2021-69

Nederland, 19de eeuw
 
Batelt, Anna Elisabeth
Oude Schans en Eerste Batavierdwarsstraat. 
Amsterdam, 1879–1905. Ets. Schenking van  
de heer en mevrouw Boekhoven, Arnhem.  
RP-P-2021-137 

*Beunis, Johannes
Vier platen van de dijkdoorbraken bij Werkendam 
op 17–18 januari 1849. Nederland, 1849. 
Toonlithografie in zwart en geel.  
RP-P-2021-6 t/m 9

*Kistemaker, K.
LevensSpieghel van Huib Klaes Mul ofte Dertele 
en Eerlijcke LiefKoserije eens soetaerdighen 
Jonckmans. Nederland, 1887. Lithografie  
in bruin op wit papier. RP-P-2021-64

Jaeger, Johannes
Nornan. Svensk Kalender för 1874. Stockholm, 
1873. Fotografisch geïllustreerd boek. 
Schenking van de heer S.F. Joseph, Brussel. 
RP-F-2021-21-18

Jaeger, Johannes
Nornan Svensk Kalender för 1875. Stockholm, 
1874. Fotografisch geïllustreerd boek. 
Schenking van de heer S.F. Joseph, Brussel. 
RP-F-2021-21-19

Jaques, Bertha E. (toegeschreven aan)
Plant (Blossoms from Bush, Savannah, Ga.). 
Verenigde Staten van Amerika, 1900–1915. 
Cyanotypie. Aankoop met steun van Baker 
McKenzie. RP-F-2021-25

Knoppert, Gerda
Album met foto’s, tekeningen en enkele andere 
afbeeldingen met betrekking tot het IVKNO en 
Ed van der Elsken. Amsterdam, 1942–1944. 
Ontwikkelgelatinezilverdruk. Schenking van 
mevrouw H. Waterreus, Westergeest.  
RP-F-2021-23 

Laddé, Machiel Hendricus
Portret van fabrikant en amateurfotograaf 
Machiel Suyver. Amsterdam, ca. 1895. 
Daglichtcollodiumzilverdruk. Schenking van 
de heer M.H. Krekt, Oostvoorne. RP-F-2021-19

LaForest, Franz
F. Kirchmayer, Le caduta della repubblica 
aristocratica di Ragusa. Zadar, 1900. 
Fotografisch geïllustreerd boek. Schenking van 
de heer S.F. Joseph, Brussel. RP-F-2021-15-16

Marceau, Theodore
Luis L. Zegers, Transito de Venus por el sol. 
Noticia historica de las observaciones practicadas 
en Santiago de Chile el dia 6 de diciembre  
de 1882. Santiago de Chile, 1883. Fotografisch 
geïllustreerd boek. Schenking van de heer  
S.F. Joseph, Brussel. RP-F-2021-15-22

Merkelbach & Co.
Groep van 52 stereofoto’s uit de serie 
‘Aardrijkskundige Beeldengalerij, verzameld  
door M.J. Broekhuijsen, Hoofd eener school  
te Amsterdam’ en gebruikt in het lager onder
wijs. Amsterdam, ca. 1905. Schenking van  
de heer A.M.B. de Zwart, Haarlem.  
RP-F-2020-39-1 t/m 52  

Merkelbach & Co.
Groep van 5 stereofoto’s uit de serie ‘Aardrijks
kundige Beeldengalerij, verzameld door M.J. 
Broekhuijsen, Hoofd eener school te Amsterdam’ 
en gebruikt in het lager onderwijs. Amsterdam, 
ca. 1905. Schenking van de heer A.M.B. de Zwart, 
Haarlem. RP-F-2021-1 t/m 5

Parry, Roger
Twee mannen die kolen (?) overstorten. 
Nederland, 1938. Ontwikkelgelatinezilverdruk. 
RP-F-2020-4  

Radoux, Gilbert (toegeschreven aan)
Victor Hugo, La légende des siècles. Parijs, 1862. 
Fotografisch geïllustreerd boek. Schenking van 
de heer S.F. Joseph, Brussel. RP-F-2021-15-11

Sarony, Napoleon
Washington Irving, Rip van Winkle. A Legend of 
the Kaatskill Mountains, New York 1871. Londen, 
1871. Fotografisch geïllustreerd boek. Schenking 
van de heer S.F. Joseph, Brussel. RP-F-2021-21-6

Sawyer & Bird
Edward Meyrick Goulburn, The Ancient 
Sculptures in the Roof of Norwich Cathedral. 
Londen/Norwich, 1876. Fotografisch 
geïllustreerd boek. Schenking van de heer 
S.F. Joseph, Brussel. RP-F-2021-15-9

Schutmaat, Bryan
Abandoned Homestead, Red Mountain Mining 
District, Colorado. Verenigde Staten, 2011. 
Inkjetdruk op Dibond. Aankoop met steun van 
Baker McKenzie. RP-F-2021-10

Schutmaat, Bryan
Tonopah, Nevada. Verenigde Staten, 2012. 
Inkjetdruk op Dibond. Aankoop met steun van 
Baker McKenzie. RP-F-2021-11

Schutmaat, Bryan
Wes, Near Kellogg, Idaho. Verenigde Staten, 
2011. Inkjetdruk op Dibond. Aankoop met steun 
van Baker McKenzie. RP-F-2021-12

Schutmaat, Bryan
Paul, Bozeman, Montana. Verenigde Staten, 
2010. Inkjetdruk op Dibond. Aankoop met steun 
van Baker McKenzie. RP-F-2021-13

Smith, Theophilus
Sheffield and its Neighbourhood by John 
Holland. Sheffield, [1865?]. Fotografisch 
geïllustreerd boek. Schenking van de heer 
S.F. Joseph, Brussel. RP-F-2021-21-13
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Denemarken

*Lode, Odoard Helmont von;  
naar Carl Gustaf Pilo
Portret van Adam Gottlob Moltke. Kopenhagen, 
1753. Gravure. RP-P-2021-81

Duitsland

*Bolt, Johann Friedrich (toegeschreven aan)
Zelfportret van Johann Friedrich Bolt (?). 
Duitsland, ca. 1780–1800. Mezzotint.  
RP-P-2021-109

*Hollar, Wenceslaus
Portret van een jongen van Afrikaanse herkomst. 
Keulen, 1635. Ets. RP-P-2021-4

*Kellerthaler, Hans (toegeschreven aan)
Het kattenclavichord. Dresden, 1575–1611.  
Ets en gravure. RP-P-2021-36 

Klauber, Joseph Sebastian; naar Anton Graf
Twee portreten van de graveur Johann Friedrich 
Bause. Augsburg, 1795. Gravure. Aankoop uit het 
E.H. en L.L. Ariëns Kappers Fonds/Rijksmuseum 
Fonds. RP-P-2022-3 en -4

*Mechel, Christian von (toegeschreven aan)
Zelfportret van Christian von Mechel (?). 
Duitsland, ca. 1755–1780. Ets en vernis mou. 
RP-P-2021-110

*Monogrammist AZ (August Zuerwesten)
Hanger met het monogram van Christus (IHS). 
Duitsland, ca. 1615–1630. Gravure en zwartwerk. 
RP-P-2021-116

*Mücke, Heinrich Karl Anton
Twee monniken uitkijkend over de Golf van 
Napels. Duitsland, 1840. Ets. RP-P-2022-58

*Prestel, Maria Catharina; naar Johann 
Albrecht Dietzsch
Drie prenten: Les Chanteurs Rustiques,  
Les Buveurs Flamands. Duitsland, ca. 1770–1785.  
Ets en aquatint. RP-P-2021-112 en -113

*Ramboux, Johann Anton
Gezicht op het Moezeldal boven Trier met  
ruïnes van een Amfitheater. München, 1824. 
Lithografie. RP-P-2020-142  

Engeland

*Barry, James
Voorbehouden kennis (allegorie op de 
wetenschap). Londen, 1 mei 1795. Ets.  
RP-P-2021-95

*Bone, Muirhead
Punta della Dogana, Venetië. Engeland, 1913. 
Droge naald met plaattoon op Japans papier. 
RP-P-2020-140   

*Facius, Georg Siegmund en Facius, Johann 
Gottlieb; naar Gilbert Stuart
Portret van de prentuitgever John Boydell, Esq. 
Londen, 1802. Stippelets. RP-P-2021-80

*Grozer, Joseph; naar Henri-Pierre Danloux
Portret van de Chinees Euhun Sang Lum Akao. 
Londen, ca. 1793. Mezzotint. RP-P-2022-57

*Seymour-Haden, Francis (Sir)
Vissen op vlagzalm. Engeland, 1897. Mezzotint 
en droge naald. Ter ere van Jane Turner bij haar 
afscheid als hoofd van het Rijksprentenkabinet. 
RP-P-2020-141  

Frankrijk 

*Anoniem
Triomphe de la peinture (Satire op de schilder
kunst). Frankrijk, ca. 1850–1870. Ets op chine-
volant. RP-P-2021-111

Cassandre, Adolphe Mouron
Goedkoope biljetten naar Londen via Vlissingen
Harwich. Frankrijk, 1928. Kleurenlithografie  
op papier, opgezet op Japans papier. Aankoop 
met steun van Pon Holdings B.V. RP-P-2021-18

*Caylus, Anne Claude Philippe; naar Pierre 
Charles Trémolière
Kunstkenners en handelaren voorgesteld als 
ezels. Parijs, ca. 1750–1765. Ets. RP-P-2021-77

*Chartier, Jean (toegeschreven aan)
Jean Chartier in zijn werkplaats. Orléans, 
ca. 1557–1580. Gravure. RP-P-2021-25

*Cochin (I), Charles Nicolas; naar Jean Baptiste 
Siméon Chardin
Vrouw aan de afwas. Parijs, 1740. Ets. 
RP-P-2021-96

*Demarteau, Gilles; naar François Boucher
De jonge tekenaar. Parijs, ca. 1750–1775.  
Ets in crayonmanier gedrukt in rood en zwart. 
RP-P-2021-78

Nederland, 20ste en 21ste eeuw

Clement, Piet (collectie)
Selectie van 558 prenten uit de collectie Piet 
Clement. Schenking van de erven Piet Clement, 
Amsterdam. RP-P-2010-222

Dijkstra, Siemen
48 kleurenhoutsnedes. Dwingeloo, 1992–1993, 
1995–2020. Schenking van de heer B.T.P. van 
Hugten, Utrecht. RP-P-2020-178 t/m 224

Dijkstra, Siemen
Peizermade. Peizermade, 1998. 
Kleurenhoutsnede. Schenking van ING.  
RP-P-2021-26

Dobbenburgh, Aart van
Straat in Rojat, Auvergne. Nederland, 1926. 
Lithografie. Schenking van ING. RP-P-2021-27

Dobbenburgh, Aart van
Bergmeer in Tirol. Nederland, 1926. Lithografie. 
Schenking van ING. RP-P-2021-28

Freijmuth, Alphons
Zonder titel. Nederland, 1982. Kleurenzeefdruk. 
Schenking van ING. RP-P-2021-29

Joosten, Ben
Twee affiches voor Kunst voor de vrijheid, 
mensen zonder grenzen. 1941–2013. Offset en 
boekdruk. Schenking van mevrouw E. Eerdmans, 
Dodewaard. RP-P-2021-84 en -85

Joosten, Ben
Affiche voor de tentoonstelling van Emmy 
Eerdmans in Haus van der Grinten, Kranenburg, 
2012. Offset en boekdruk. Schenking van 
mevrouw E. Eerdmans, Dodewaard.  
RP-P-2021-86

Joosten, Ben
Affiche voor de tentoonstelling Grafik Borken 
1987–2012. Offset en boekdruk. Schenking van 
mevrouw E. Eerdmans, Dodewaard.  
RP-P-2021-87

Joosten, Ben
Affiche voor de tentoonstelling van Bernard 
Essers in het Drents Museum, 2008. Houtsnede 
en boekdruk in zwart en groen. Schenking van 
mevrouw E. Eerdmans, Dodewaard.  
RP-P-2021-88

Joosten, Ben
Affiche voor de tentoonstelling ‘Kunst ontkalkt 
het brein’ van Ben Joosten, 2010–2011. Offset. 
Schenking van mevrouw E. Eerdmans, 
Dodewaard. RP-P-2021-92

Kroon, Ondine de
Kledingmakerij Hıdır. Nederland, 1996. 
Linoleumsnede. Schenking van ING.  
RP-P-2021-30

Kroon, Ondine de
V.K. Lachmansingh. Nederland, 1996. 
Linoleumsnede. Schenking van ING.  
RP-P-2021-31

*Ru, Huib de
Naakte vrouw in een slaapkamer. Haarlem, 
1928. Houtsnede op Japans papier.  
RP-P-2021-63

Westendorp-Osieck, Betsy
Ex libris van Herman Karel Westendorp. 
Amsterdam, 1900–1941. Ets en droge naald. 
Schenking van de heer P.A. Terwen, Leiden. 
RP-P-2021-24

België

*Bol, Hans
Christus komt aan bij het huis van Lazarus, 
Marta en Maria Magdalena. Antwerpen, 1580. 
Ets gemonteerd op albumblad.  
RP-P-2021-159

*Bol, Hans
De opwekking van Lazarus. Antwerpen, 1580. 
Ets gemonteerd op albumblad. RP-P-2021-160

*Bol, Hans
Het banket te Bethanië. Antwerpen, 1580. Ets 
gemonteerd op albumblad. RP-P-2021-161

*Borcht, Pieter van der (I)
Twee prenten: De vleesmarkt en de 
groentenmarkt. Antwerpen, 1580–1600. Ets. 
RP-P-2021-2 en -3

*Galle, Philips; naar Jan van der Straet
De verdrijving van de wisselaars uit de tempel. 
Antwerpen, ca. 1572–1576. Gravure.  
RP-P-2021-68

*Heyden, Pieter van der; naar Lambert 
Lombard
Kruisiging. Antwerpen, 1557. Gravure.  
RP-P-2021-98
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*Graffico, Camillo
Twee portretten van Turkse sultans: Murat III  
en Bayezid II. Venetië, ca. 1591. Gravures.  
RP-P-2021-33 en -34

Lasinio, Carlo
Groep van veertig kleurenmezzotints naar 
zelfportretten van kunstenaars. Florence, 1789. 
Aankoop uit het E.H. en L.L. Ariëns Kappers 
Fonds/Rijksmuseum Fonds. RP-P-2022-5 t/m 44

*Longhi, Alessandro; naar Pietro Longhi
De neushoorn Clara in Venetië. Venetië,  
ca. 1751–1755. Ets. RP-P-2021-70

*Monogrammist MG (Matthäus Greuter?)
Josef en de vrouw van Potifar. Italië, 1550–1599. 
Gravure. RP-P-2021-20

*Pittoni, Giovanni Battista (I)
Landschap met ruïnes en reizigers (EX. VARIIS 
RVINES PR. ROMANAE). Vicenza, 1561. Ets.  
RP-P-2021-76

*Po, Pietro del; naar Agostino Carracci
Venus en Vulcanus met Amor. Napels,  
ca. 1630–1650. Gravure. RP-P-2021-107

*Terzio, Francesco
Diner aan het hof van keizer Maximiliaan II in 
Wenen in 1560. Wenen, 1564. Ets. RP-P-2021-75  

*Trento, Antonio da (toegeschreven aan); naar 
Parmigianino
Madonna met kind. Italië, ca. 1530–1540. Clair-
obscur houtsnede gedrukt van een lijnblok  
in zwart en een toonblok in bruin en penseel  
in zwart. RP-P-2021-106

 *Veneziano, Agostino
Aurora (dageraad). Italië, ca. 1509–1536. 
Gravure. RP-P-2021-158(R)

Japan 

Anoniem; Kôryûsai, Isoda
Havik op boomstronk. Japan, ca. 1790. 
Houtsnede; ishizuri-e. Schenking van mevrouw 
C.E. van Rappard-Boon, Amsterdam.  
RP-P-2021-71

Kôkan, Shiba (toegeschreven aan)
Courtisane en twee assistentes bij een 
sneeuwbal. Japan, ca. 1770. Kleurenhoutsnede. 
Aankoop uit het Goslings NieuwBeerta Fonds/
Rijksmuseum Fonds. RP-P-2021-94 
 

Kunisada, Utagawa (I); Kuniyoshi, Utagawa
Vier Japanse prenten en drie geïllustreerde 
boeken. 19de eeuw. Kleurenhoutsnede. 
Schenking van de heer Kees Berbee, 
Voorschoten. RP-P-2021-132 t/m 136 

Toyokuni, Utagawa (I); Kunisada, Utagawa (I)
23 Japanse prenten. 19de eeuw. 
Kleurenhoutsnede. Collectie Arendie en Henk 
Herwig-Kempers. RP-P-2021-138 t/m 155 

Tsjechië

Bergler, Joseph (II)
Zelfportret als tekenaar. Praag, 1802. Ets. 
Aankoop uit het E.H. en L.L. Ariëns Kappers 
Fonds/Rijksmuseum Fonds. RP-P-2022-2

Tekeningen

Nederland, 17de eeuw

Jansz, Pieter
Cartouche met oosterse figuren en florale 
motieven. Nederland, 1664. Pen in bruine inkt, 
penseel in grijze inkt over sporen van grafiet. 
Overdracht van beheer van het Rijksbureau 
voor Kunsthistorische Documentatie.  
RP-T-2021-93

Jansz, Pieter
Cartouche met aan weerskanten herders en 
koeien. Nederland, 1612–1672. Pen in bruine 
inkt, penseel in grijze inkt over sporen van 
grafiet. Overdracht van beheer van het Rijks-
bureau voor Kunsthistorische Documentatie. 
RP-T-2021-94

Nederland, 18de eeuw

Anoniem
Ontwerp voor een kroonluchter. Zuidelijke 
Nederlanden, ca. 1715–1730. Grafiet en pen in 
bruine inkt. Schenking van de heer H.B. van 
der Ven, Den Haag. RP-T-2020-196

Rijck, Cornelia de 
Een kleine vos, oranje passiebloemvlinder, 
heliconius sara, grote vos, heliconius 
melpomene, gehakkelde aurelia en andere 
vlinders. Amsterdam, ca. 1700. Penseel in water-
verf en dekverf. Aankoop uit het I.Q. van Regteren 
Altena Fonds/Rijksmuseum Fonds, ter ere van 
Jane Turner. RP-T-2021-113

*Demarteau, Gilles; naar François Boucher
Portret van een jonge vrouw. Parijs,  
ca. 1750–1775. Ets in crayonmanier gedrukt  
in rood en zwart. RP-P-2021-79

Desprez, Louis Jean
Ontwerp voor een baldakijn ter decoratie van 
een altaar, op te richten tijdens de Heillige Week. 
Parijs, 1769. Ets. Schenking van Nicolaas 
Teeuwisse OHG. RP-P-2021-93

*Hurtu, Jacques
Twee zwartwerk ornamenten met medaillon 
omgeven door vogels. Parijs, 1615–1620. Gravure 
en zwartwerk. RP-P-2021-90 en -91

*Igonnet, Marie Madeleine; naar Jean Baptiste 
Marie Pierre
De Beeldhouwkunst. Parijs, mei 1752. Ets en 
gravure. RP-P-2021-19

*La Mare-Richart, Florent de
Buste van een oude vrouw. Parijs, ca. 1650–1680. 
Ets. RP-P-2021-108

*Le Bas, Jacques-Philippe; naar Carle van Loo 
Vijf prenten (uit een serie van twaalf) van 
figuren in oriëntaalse of exotische kostuums. 
Parijs, 1732–1740. Ets. RP-P-2022-45,  
RP-P-2022-47 en -48, RP-P-2022-50 en -51, 
RP-P-2022-56

*Leblond, Jean (I)
Tien prenten: Apollo en de muzen. Parijs, 
ca. 1630–1635. Gravure. RP-P-2021-99-1 t/m 10

*Leprince, Jean Baptist
Boerin met naaiwerk in een interieur. 1768.  
Ets en aquatint in bruin. RP-P-2022-79

*Lunois, Alexandre
De veilinghoudster. Parijs, ca. 1890–1916. 
Lithografie. RP-P-2021-83

*Maurisset, Théodore; naar Jean-Pierre 
Dantan
Karikaturaal portret van Henri Brod. Parijs, 1839. 
Houtsnede. RP-P-2021-21

*Nolin, Pierre
Titelprent met letters van het alfabet.  
Parijs, ca. 1618–1619. Gravure en zwartwerk. 
RP-P-2021-114

*Nolin, Pierre
Hanger in de vorm van een kruis. Parijs, 
ca. 1618–1619. Gravure en zwartwerk.  
RP-P-2021-115

*Piranesi, Francesco
De ondergang van Pompeï. Parijs, 1800–1804. 
Ets; proefdruk. RP-P-2021-23

*Ravenet, Simon François (le vieux);  
Carle van Loo
Zeven prenten (uit een serie van twaalf) van 
figuren in oriëntaalse of exotische kostuums. 
Parijs, 1732–1740. Ets. RP-P-2022-46,  
RP-P-2022-49, RP-P-2022-52 t/m 55

*Surugue, Pierre Louis; naar Jean Baptiste 
Siméon Chardin
De schilder voorgesteld als aap. Parijs, 1743. 
Gravure. RP-P-2021-82

*Toutin, Jean
Zwartwerk ornament in de vorm van een kever. 
Parijs, 1619. Gravure en zwartwerk.  
RP-P-2021-89

Italië 

*Anoniem; naar Agostino Veneziano en 
Michelangelo
Soldaat die zijn broek aan zijn kuras bevestigt. 
Italië, ca. 1517–1536. Gravure. RP-P-2021-158(V)

*Anoniem; naar Jan Gerritsz van Vliet en 
Rembrandt van Rijn
Democritus. Italië, ca. 1636–1660. Gravure.  
RP-P-2021-66

*Anoniem
Zonnewijzer. Italië, ca. 1636–1660. Gravure. 
RP-P-2021-67
 
*Anoniem; Titiaan; naar Domenico 
Campagnola
Tabula Cebetis. Venetië, 1538–1570. Houtsnede, 
gedrukt van drie blokken. RP-P-2021-102

* Bartolozzi, Francesco;  
naar Giovanni Battista Cipriani
Twee prenten: Dansende Hermaphrodite  
en Faun. 1770. Ets in crayonmanier.  
RP-P-2021-72 en -73

*Diamantini, Giuseppe
Fortuin (Fortuna). Venetië, ca. 1665–1700. Ets. 
RP-P-2021-97

*Fagiuoli, Girolamo; naar Francesco Salviati
Adam en Eva als eerste ouders. Rome,  
ca. 1560–1574. Gravure. RP-P-2021-74 

142141



Cornelia de Rijk, Een kleine vos, oranje passiebloemvlinder, heliconius sara, grote vos, heliconius melpomene, gehakkelde aurelia  
en andere vlinders, Amsterdam, ca. 1700. Penseel in waterverf en dekverf, 280 × 200 mm. Inv.nr. RP-T-2021-113. Aankoop uit het  
I.Q. van Regteren Altena Fonds/Rijksmuseum Fonds, ter ere van Jane Turner

Wit, Jacob de
Twee putti. Amsterdam, 1745–1750. Pen in zwarte 
inkt en penseel in grijze inkt. Schenking van  
de heer C.J.A.M. Merkelbach van Enkhuizen, 
Amsterdam. RP-T-2021-139

Nederland, 19de eeuw
 
Jelgerhuis, Johannes (mogelijk)
Slag bij Boutersem. Boutersem, ca. 1831. 
Aquarel. Schenking van de heer M. Lubbers, 
Rotterdam. RP-T-2021-21

Sand, George
Landschap met fabrieken in Montluçon. 
Montluçon, 1861. Aquarelafdruk opgewerkt  
met waterverf en dekverf op papier. Aankoop 
uit het Otto van Noppen Fonds/Rijksmuseum 
Fonds. RP-T-2021-259

Nederland, 20ste en 21ste eeuw

Amen, Woody van
Habanera. Rotterdam, 1961. Beschilderd 
geperforeerd karton. Aankoop uit het Knecht-
Drenth Fonds/Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-13

Dijkstra, Siemen
Heer der bossen. Dwingeloo, 2008. Gouache  
en waterverf. Schenking van de heer  
B.T.P. van Hugten, Utrecht. RP-T-2020-190

Eerdmans, Emmy
Egbert Joosten achter zijn drumstel. 1964  
of ca. 1980–2000. Penseel en zwarte inkt. 
Schenking van mevrouw E. Eerdmans, 
Dodewaard. RP-T-2021-298

Eerdmans, Emmy
Havengezicht met hijskraan. 1962. Penseel  
en zwarte inkt. Schenking van mevrouw  
E. Eerdmans, Dodewaard. RP-T-2021-299

Eerdmans, Emmy
Ontwerptekening voor een affiche. ca. 1957–1959. 
Penseel in blauw en paars over potlood. 
Schenking van mevrouw E. Eerdmans, 
Dodewaard. RP-T-2021-300

Eerdmans, Emmy
Schetsboek met diverse studies van 
Zimbabwaanse vrouwen. ca. 1941–2010.  
Diverse mediums. Schenking van mevrouw 
E. Eerdmans, Dodewaard. RP-T-2021-301

Eerdmans, Emmy
Schetsboek met diverse studies. ca. 1941–2010. 
Diverse mediums. Schenking van mevrouw 
E. Eerdmans, Dodewaard. RP-T-2021-302

Eerdmans, Emmy
Handgemaakt schetsboek met diverse studies. 
1941–2005. Gemengde techniek. Schenking van 
mevrouw E. Eerdmans, Dodewaard.  
RP-T-2021-303

Heymans, Max
Veertien ontwerptekeningen. Nederland, 
ca. 1930–in of voor 1997. Gemengde techniek. 
Schenking van mevrouw J. Honnebier-
Borggreve. RP-T-2021-273 t/m 285

Jarram, Nour-Eddine
De 114delige tekeningenserie Moroccan 
Youngsters. Enschede, 2015–2020. Aquarel  
op aquarelpapier. Aankoop met steun van  
de VriendenLoterij. RP-T-2021-144 t/m 257

Langeweg, Ger
Portret van een man. 1929. Schenking van ING. 
RP-T-2021-108

Maulwurf, Raquel
New York 11 IX ’01 (IX). Amsterdam, 2007. 
Houtskool en pastelkrijt op museumboard. 
Collectie Jos Ruijs, Zeist/Amsterdam.  
RP-T-2021-112

Maulwurf, Raquel
LZ 129 Hindenburg 6 V ’37 Lakehurst, NJ (XI). 
Amsterdam, 2008. Houtskool en pastelkrijt op 
museumboard. Schenking van Tim Simmers en 
Jeroen van Bergen. Amsterdam. RP-T-2021-114

Merkelbach van Enkhuizen, C.J.A.M.
Drie tekeningen van het ouderlijk huis van de 
kunste naar in Breda. Breda, 1957. Verschillende 
technieken. Schenking van de heer 
C.J.A.M. Merkelbach van Enkhuizen, Amsterdam.  
RP-T-2021-140 en -141 en RP-T-2022-111 

Merkelbach van Enkhuizen, C.J.A.M.
Drie tekeningen van het woonhuis van de kunste
naar in Amsterdam. Amsterdam, ca. 1995. 
Verschillende technieken. Schenking van  
de heer C.J.A.M. Merkelbach van Enkhuizen, 
Amsterdam. RP-T-2021-142, RP-T-2022-112  
en RP-T-2022-120

Merkelbach van Enkhuizen, C.J.A.M.
Zuidgevel van het Rijksmuseum gezien vanaf het 
Museumplein. Amsterdam, 29 september 1998. 
Pen in zwarte inkt en penseel in zwarte en grijze 
inkt. Schenking van de heer C.J.A.M. Merkelbach 
van Enkhuizen, Amsterdam. RP-T-2021-143
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Anoniem
Ontwerp voor een canapé. Braunschweig, 
ca. 1840–1850. Pen in grijze inkt en penseel  
in roze, rood, blauw en grijs. Aankoop uit het 
Decorative Art Fund/Rijksmuseum Fonds.  
RP-T-2022-40  

Anoniem
Een interieur in neorococostijl. Duitsland, 
ca. 1900. Aquarel. Schenking van de heer 
R. Zietz, Londen. RP-T-2021-363

Anoniem
Ontwerp voor een godslamp. Duitsland, 
ca. 1660–1675. Pen in zwarte inkt, penseel in 
bruin. Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-47

Anoniem
Ontwerp voor een smeedijzeren poort, met 
alternatiefoplossingen voor links en rechts. 
Duitsland, ca. 1725. Pen in zwarte inkt, penseel 
in grijs. Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-49

Anoniem
Ontwerp voor een schrijfdoos, voor en 
bovenaanzicht en twee afgesneden aanzichten. 
Duitsland, ca. 1820–1850. Pen in zwarte en rode 
inkt over resten van schetsen in grafiet. 
Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-90

Anoniem
Ontwerp voor een slede in de vorm van een hoorn
blazende centaur. Duitsland, ca. 1650–1700.  
Pen in bruine inkt, penseel in bruin, rondom 
uitgeknipt, op een vel papier geplakt en 
rondom enigszins aangevuld. Aankoop uit het 
Decorative Art Fund/Rijksmuseum Fonds.  
RP-T-2021-104

Anoniem
Ontwerp voor de plattegrond van een preekstoel. 
Zuid-Duitsland, ca. 1750. Pen in bruine inkt, 
aquarel over resten van een schets in grafiet. 
Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-111

Borrmann, Georg Moritz
Ontwerp voor een verzamelaarskabinet op een 
commodevormig onderstel, met papieren 
deurtjes in de bovenkast. Duitsland, 1716. Pen in 
bruine inkt, aquarel. Aankoop uit het 
Decorative Art Fund/Rijksmuseum Fonds.  
RP-T-2021-48

Korschelt, Elias Samuel
Ontwerp voor een tuinpaviljoen van gedeeltelijk 
verguld smeedwerk, met eronder een plattegrond. 
Duitsland, 1785. Pen in zwarte inkt, penseel in 
geel, grijs en bruin, over resten van een schets 
in grafiet. Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-53

Kusterer, Joseph
Ontwerp voor een kapstok. Mainz, ca. 1865–1870. 
Pen in zwarte en bruine inkt over resten van 
schetsen in grafiet. Aankoop uit het Decorative 
Art Fund/Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-80

Kusterer, Joseph (toegeschreven aan)
Ontwerp voor een tafel, met een gecombineerd 
voor en zijaanzicht. Mainz, ca. 1865–1870. Pen 
in zwarte inkt over resten van schetsen in 
grafiet. Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-81

Kusterer, Joseph (toegeschreven aan)
Ontwerp voor een tafel, met een gecombineerd 
voor en zijaanzicht. Mainz, ca. 1865–1870. 
Grafiet, pen in zwarte inkt. Aankoop uit het 
Decorative Art Fund/Rijksmuseum Fonds.  
RP-T-2021-82

Kusterer, Joseph (toegeschreven aan)
Ontwerp voor twee spiegels en een tafel, de 
rechterspiegel en de tafel met alternatieven voor 
rechts en links. Mainz, ca. 1865–1870. Pen in 
zwarte inkt over resten van schetsen in grafiet. 
Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-83

Kusterer, Joseph (toegeschreven aan)
Ontwerp voor een bureau met opstand, met 
zijaanzicht en detail van het interieur. Mainz, 
ca. 1866–1870. Pen in bruine inkt over schetsen 
in grafiet. Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-84

Kusterer, Joseph (toegeschreven aan)
Ontwerp voor een spiegel en een portaal. Mainz, 
ca. 1867–1870. Grafiet, zwart krijt, pen in zwarte 
inkt, penseel in zwart, licht- en donkerbruin  
en oker. Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-85

Kusterer, Joseph (toegeschreven aan)
Ontwerp voor een vierdeurskast. Mainz, 
ca. 1865–1870. Aankoop uit het Decorative Art 
Fund/Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-86

Postma, Hannes
De vogelman. Nederland, 9 juli 1961. Inkt. 
Schenking van Nelly Duursma, ter herinnering 
aan Hannes Postma. RP-T-2021-474

Postma, Hannes
De vogelman. Nederland, 9 juli 1961. Inkt. 
Schenking van Nelly Duursma, ter herinnering 
aan Hannes Postma. RP-T-2021-475

Postma, Hannes
De vogelman. Nederland, 9 juli 1961. Inkt. 
Schenking van Nelly Duursma, ter herinnering 
aan Hannes Postma. RP-T-2021-476

Postma, Hannes
Moondog. Nederland, 1963. Inkt en waterverf. 
Schenking van Nelly Duursma, ter herinnering 
aan Hannes Postma. RP-T-2021-477

Postma, Hannes
Klein ruimteexperiment. Nederland, 24 januari 
1963. Potlood en kleurpotlood. Schenking van 
Nelly Duursma, ter herinnering aan Hannes 
Postma. RP-T-2021-478

Postma, Hannes
Scène met bevalling en kruisiging. Nederland, 
28 juli 1963. Inkt op blauwdrukpapier. 
Schenking van Nelly Duursma, ter herinnering 
aan Hannes Postma. RP-T-2021-479

Postma, Hannes
MURS. Nederland, 24 juni 1964. Potlood en krijt. 
Schenking van Nelly Duursma, ter herinnering 
aan Hannes Postma. RP-T-2021-480

Postma, Hannes
MURS. Nederland, 18 juli 1964. Potlood en krijt. 
Schenking van Nelly Duursma, ter herinnering 
aan Hannes Postma. RP-T-2021-481

Postma, Hannes
Globe adventures I. Nederland, 12 juli 1965. 
Potlood en krijt. Schenking van Nelly Duursma, 
ter herinnering aan Hannes Postma.  
RP-T-2021-483

Postma, Hannes
Globe adventures II. Nederland, 17 juli 1965. 
Potlood en krijt. Schenking van Nelly Duursma, 
ter herinnering aan Hannes Postma.  
RP-T-2021-484

Postma, Hannes
Jack and Jill and mimicry. Nederland, 1967. 
Waterverf en dekverf. Schenking van Nelly 
Duursma, ter herinnering aan Hannes Postma. 
RP-T-2021-485

Postma, Hannes
Afscheid. Nederland, 1971. Waterverf, potlood  
en kleurpotlood. Schenking van Nelly Duursma, 
ter herinnering aan Hannes Postma.  
RP-T-2021-486

Postma, Hannes
Scène met vuurtorens. Nederland, 1971. 
Waterverf en potlood. Schenking van Nelly 
Duursma, ter herinnering aan Hannes Postma. 
RP-T-2021-487

Postma, Hannes
Aangespoeld schilderij. Nederland, 1973. 
Kleurpotlood. Schenking van Nelly Duursma,  
ter herinnering aan Hannes Postma.  
RP-T-2021-488

Postma, Hannes
Schetsboek 1965. Nederland, 1965. Verschillende 
technieken. Schenking van Nelly Duursma,  
ter herinnering aan Hannes Postma.  
RP-T-2021-489

Postma, Hannes
Schetsboek. Nederland, 1967. Verschillende 
technieken. Schenking van Nelly Duursma,  
ter herinnering aan Hannes Postma.  
RP-T-2021-490

Postma, Hannes
Schetsboek. Nederland, 15 juli 1968–15 augustus 
1968. Verschillende technieken. Schenking van 
Nelly Duursma, ter herinnering aan Hannes 
Postma. RP-T-2021-491

Postma, Hannes
Schetsboek. Nederland, 1969. Verschillende 
technieken. Schenking van Nelly Duursma,  
ter herinnering aan Hannes Postma.  
RP-T-2021-492

Postma, Hannes
Tien journaals van Hannes Postma. Nederland, 
1974–2014. Handschrift. Schenking van Nelly 
Duursma, ter herinnering aan Hannes Postma. 
RP-T-2021-493 t/m 502

Duitsland

Anoniem
Ontwerp voor een drinkschaal. Zuid-Duitsland, 
ca. 1625–1650. Pen in bruine inkt, penseel in 
bruin en schets in zwart krijt. Aankoop uit het 
Decorative Art Fund/Rijksmuseum Fonds.  
RP-T-2021-306
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Thiele, Carl Friedrich
Ontwerp voor een commode. Braunschweig, 
ca. 1820–1830. Pen in zwarte inkt en penseel  
in oranje. Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2022-36  

Thiele, Carl Friedrich
Ontwerp voor een uittrektafel. Braunschweig, 
ca. 1820–1830. Pen in zwarte inkt en penseel  
in oranje en grijs. Aankoop uit het Decorative 
Art Fund/Rijksmuseum Fonds. RP-T-2022-37  

Thiele, Carl Friedrich
Ontwerp voor een tweedeurskast. Braunschweig, 
ca. 1800. Pen in zwarte inkt en penseel in oranje, 
blauw en grijs. Aankoop uit het Decorative Art 
Fund/Rijksmuseum Fonds. RP-T-2022-38  

Thiele, Carl Friedrich
Ontwerp voor een tweedeurskast. Braunschweig, 
ca. 1800–1810. Pen in bruine inkt en penseel  
in roze. Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2022-39  

Weise, Carl Gottlob
Ontwerp voor de ingangspartij van een kerk, 
met eronder een plattegrond. Duitsland, 1784. 
Pen in zwarte inkt, penseel in grijs, zwart  
en geelbruin, over resten van een schets in 
grafiet. Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-54

Winghofer, B.
Ontwerp voor een commode met zijaanzicht, 
een tweede commode met het zijaanzicht van 
een mechanisme met een hefboom, en een 
secretaire met een zijaanzicht. Riedlingen, 1847. 
Pen in zwarte inkt, penseel in roze, geel  
en grijs. Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-56

Winghofer, B.
Ontwerp voor een tweedeurskast met platte
grond en zijaanzicht, een profiel, een commode 
en een tweede tweedeurskast. Riedlingen, 1848. 
Pen in zwarte inkt, penseel in roze, geel en grijs, 
over resten van schetsen in grafiet. Aankoop 
uit het Decorative Art Fund/Rijksmuseum 
Fonds. RP-T-2021-57

Winghofer, B.
Ontwerp voor drie ledikanten. Riedlingen, 1848. 
Pen in zwarte inkt, penseel in roze, geel en grijs, 
over resten van schetsen in grafiet. Aankoop 
uit het Decorative Art Fund/Rijksmuseum Fonds. 
RP-T-2021-58

Winghofer, B.
Ontwerp voor een secretaire met plattegrond en 
zijaanzicht. Riedlingen, 1849. Pen in zwarte inkt, 
penseel in roze, geel en grijs, over resten van 
schetsen in grafiet. Aankoop uit het Decorative 
Art Fund/Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-59

Winghofer, B.
Ontwerp voor een altaar met plattegrond en 
zijaanzicht. Riedlingen, ca. 1847. Pen in zwarte 
inkt, penseel in roze, geel, grijs, bruin en groen, 
over resten van schetsen in grafiet. Aankoop 
uit het Decorative Art Fund/Rijksmuseum 
Fonds. RP-T-2021-60

Winghofer, B.
Ontwerp voor een uitklaptafel met zijaanzicht 
en plattegronden onder beide aanzichten. Mainz, 
1851. Pen in zwarte inkt, penseel in grijs en groen, 
over resten van schetsen in grafiet. Aankoop 
uit het Decorative Art Fund/Rijksmuseum Fonds. 
RP-T-2021-61

Winghofer, B.
Ontwerp voor een schrijftafel met opstand,  
met zijaanzicht en plattegronden onder beide 
aanzichten. Mainz, 1851. Pen in zwarte inkt, 
penseel in grijs en blauwgroen, over resten van 
schetsen in grafiet. Aankoop uit het Decorative 
Art Fund/Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-62

Winghofer, B.
Ontwerp voor een beklede armstoel met wangen 
en koperen pootjes op rolwieltjes, met zijaan zicht 
en plattegronden onder beide aanzichten. Mainz, 
1851. Pen in zwarte inkt, aquarel, over resten 
van schetsen in grafiet. Aankoop uit het 
Decorative Art Fund/Rijksmuseum Fonds.  
RP-T-2021-63

Winghofer, B.
Ontwerp voor een beklede armstoel met verstel
bare rug en uitklapbare zitting, met zijaanzicht 
en plattegronden onder beide aan zichten. Mainz, 
1851. Pen in zwarte inkt, penseel in bruingrijs, 
roze en blauw, over resten van schetsen in 
grafiet. Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-64

Winghofer, B.
Ontwerp voor een beklede canapé, met een 
zijaan zicht en een half frontaanzicht, beide in 
onbeklede staat, en een plattegrond. Mainz, 1851. 
Pen in zwarte inkt, penseel in bruingrijs, paars, 
blauw en geel, over resten van schetsen in 
grafiet. Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-65

Kusterer, Joseph (toegeschreven aan)
Ontwerp voor een kapstok. Mainz, ca. 1875. Pen in 
bruine inkt, over resten van een schets in grafiet. 
Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-87

Schmahl, Johann August
Ontwerp voor een poort voor een tuin met een 
paviljoen, met eronder een plattegrond. 
Duitsland, 1785. Pen in zwarte inkt, penseel in 
bruin, grijs en roze, over resten van een schets in 
grafiet. Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-55

Sustris, Frederik (atelier van)
Bekroning van een kromstaf. München,  
ca. 1580–1600. Pen in bruine inkt en penseel  
in grijs, de onderzijde is onregelmatig afge-
scheurd en versterkt met een opgeplakte strook 
papier. Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-261  

Thiele, Carl Friedrich
Ontwerp voor een secretaire. Berlijn, ca. 1820–1830. 
Pen in zwarte inkt en penseel in oranje, groen, 
zwart en grijs. Aankoop uit het Decorative Art 
Fund/Rijksmuseum Fonds. RP-T-2022-21  

Thiele, Carl Friedrich
Ontwerp voor een secretaire. Berlijn, ca. 1820–1830. 
Pen in zwarte inkt en penseel in oranje, groen, 
zwart en grijs. Aankoop uit het Decorative Art 
Fund/Rijksmuseum Fonds. RP-T-2022-22  

Thiele, Carl Friedrich
Ontwerp voor een secretaire. Berlijn, ca. 1825–1835. 
Pen in zwarte inkt en penseel in oranje, bruin, 
groen, zwart en grijs. Aankoop uit het Decorative 
Art Fund/Rijksmuseum Fonds. RP-T-2022-23  

Thiele, Carl Friedrich
Ontwerp voor een secretaire. Berlijn, ca. 1820–1825. 
Pen in zwarte inkt en penseel in oranje, groen 
en zwart. Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2022-24  

Thiele, Carl Friedrich
Ontwerp voor een secretaire. Berlijn, ca. 1825–1835. 
Pen in zwarte inkt en penseel in oranje, groen 
en zwart. Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2022-25  

Thiele, Carl Friedrich
Ontwerp voor een secretaire. Berlijn, ca. 1825–1835. 
Pen in zwarte inkt en penseel in oranje, zwart, 
blauw, geel en grijs. Aankoop uit het Decorative 
Art Fund/Rijksmuseum Fonds.  
RP-T-2022-26  

Thiele, Carl Friedrich
Ontwerp voor een secretaire. Berlijn, ca. 1825–1835. 
Pen in zwarte inkt en penseel in grijs. Aankoop 
uit het Decorative Art Fund/Rijksmuseum Fonds. 
RP-T-2022-27  

Thiele, Carl Friedrich
Ontwerp voor twee secretaires. Braunschweig, 
19 augustus 1835. Pen in zwarte inkt. Aankoop 
uit het Decorative Art Fund/Rijksmuseum Fonds. 
RP-T-2022-28  

Thiele, Carl Friedrich 
Ontwerp voor een secretaire. Braunschweig, 
21 augustus 1835. Pen in zwarte inkt. Aankoop 
uit het Decorative Art Fund/Rijksmuseum Fonds. 
RP-T-2022-29  

Thiele, Carl Friedrich
Ontwerp voor twee secretaires. Braunschweig, 
ca. 1835. Pen in zwarte inkt. Aankoop uit het 
Decorative Art Fund/Rijksmuseum Fonds.  
RP-T-2022-30  

Thiele, Carl Friedrich
Ontwerp voor een linnenkast. Braunschweig, 
ca. 1820–1825. Pen in zwarte inkt en penseel  
in oranje en grijs. Aankoop uit het Decorative Art 
Fund/Rijksmuseum Fonds. RP-T-2022-31  

Thiele, Carl Friedrich
Ontwerp voor een boekenkast. Braunschweig, 
ca. 1820–1825. Pen in zwarte inkt en penseel  
in oranje en grijs. Aankoop uit het Decorative Art 
Fund/Rijksmuseum Fonds. RP-T-2022-32  

Thiele, Carl Friedrich
Ontwerp voor een klok. Braunschweig,  
ca. 1820–1825. Pen in zwarte inkt en penseel  
in oranje, groen, blauw, geel, bruin, zwart  
en grijs. Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2022-33  

Thiele, Carl Friedrich
Twee ontwerpen voor toiletcommodes. 
Braunschweig, ca. 1825–1835. Pen in zwarte inkt. 
Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2022-34  

Thiele, Carl Friedrich
Ontwerp voor een commode. Braunschweig, 
ca. 1820–1830. Pen in zwarte inkt en penseel  
in oranje. Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2022-35  
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Winghofer, B. (toegeschreven aan)
Ontwerp voor een verstelbaar haardscherm, 
voor en zijaanzicht en details. Verso: Details van 
haardschermen. Mainz, ca. 1852–1855. Aankoop 
uit het Decorative Art Fund/Rijksmuseum 
Fonds. RP-T-2021-89

Winghofer, B. (toegeschreven aan)
Tabel van 16 verschillende voetmaten. Mainz, 
ca. 1852–1855. Pen in zwarte en bruine inkt. 
Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-91

Frankrijk

Anoniem
Ontwerp voor een plafond. Frankrijk, 1850–1880. 
Grafiet, pen in bruine inkt, penseel in ver schil-
lende kleuren bruin. Aankoop uit het Decorative 
Art Fund/Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-360

Anoniem
Ontwerp voor de beschildering van een porse
leinen bord. Parijs, ca. 1830. Grafiet en aquarel 
op dun overtrekpapier. Aankoop uit het 
Decorative Art Fund/Rijksmuseum Fonds.  
RP-T-2021-42

Anoniem
Ontwerp voor een kerklezenaar. Frankrijk, 
ca. 1760–1770. Pen in zwarte inkt, penseel  
in grijs, over een schets in zwart krijt. Aankoop 
uit het Decorative Art Fund/Rijksmuseum 
Fonds. RP-T-2021-50

Anoniem
Ontwerp voor een lichtkroon. Parijs, ca. 1780–1790. 
Pen in bruine inkt, penseel in oker, bruin en roze, 
over schets in zwart krijt. Aankoop uit het 
Decorative Art Fund/Rijksmuseum Fonds.  
RP-T-2021-52

Anoniem
Ontwerp voor twee gebeeldhouwde kabinetten 
(van beide de linkerhelft). Frankrijk, ca. 1575–1600. 
Pen in bruine inkt, penseel in grijs, over resten 
van schetsen in zwart krijt. Schenking van de 
heer H.B. van der Ven, Den Haag.  
RP-T-2021-260  

Delafosse, Jean Charles
Cartouche met Hercules. Parijs, ca. 1770. 
Schenking van de heer R. Zietz, Londen.  
RP-T-2021-362

Delafosse, Jean Charles
Ontwerp voor de kast van een staand horloge, 
met drie maskers. Parijs, ca. 1770–1775. Pen in 
zwarte inkt, penseel in grijs. Schenking van de 
heer H.B. van der Ven, Den Haag. RP-T-2021-432

Delafosse, Jean Charles
Ontwerp voor de kast van een staand horloge, 
met een ster voor een stralenkrans. Parijs, 
ca. 1770–1775. Pen in zwarte inkt, penseel in grijs. 
Schenking van de heer H.B. van der Ven, Den Haag. 
RP-T-2021-433

Delafosse, Jean Charles
Ontwerp voor de kast van een staand horloge, 
met drie dolfijnen. Parijs, ca. 1770–1775.  
Pen in zwarte inkt, penseel in grijs. Schenking 
van de heer H.B. van der Ven, Den Haag.  
RP-T-2021-434

Ehrmann, François
La Sagesse unit les Arts et l’Industrie. Parijs, 
ca. 1883. Zwart krijt en goud op bruin papier. 
Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-294  

Louchet, Paul
Ontwerp voor een hanger met een vrouw met 
libellenvleugels, van goud, robijnen, opalen  
en email. Parijs, ca. 1905. Pen in zwarte inkt, 
aquarel, gehoogd in wit, over resten van een 
schets in grafiet. Aankoop uit het Decorative 
Art Fund/Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-405

Louchet, Paul
Ontwerp voor een hanger met bloemtakken van 
de witte wisteria, van geëmailleerd goud. Parijs, 
ca. 1905. Pen in zwarte inkt, aquarel, gehoogd 
in wit, over resten van een schets in grafiet. 
Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-406

Louchet, Paul
Ontwerp voor een hanger met bloemtakken van 
seringen, van geëmailleerd goud. Parijs, ca. 1905. 
Pen in zwarte inkt, aquarel, gehoogd in wit. 
Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-407

Louchet, Paul
Ontwerp voor een hanger met een scarabee, 
slangen en lotusbloemen, van geëmailleerd 
goud met een scarabee. Parijs, ca. 1905. Pen  
in zwarte inkt, aquarel, gehoogd in wit, over 
resten van een schets in grafiet. Schenking  
van Inez Stodel en Leonore van der Waals, 
Amsterdam. RP-T-2021-408

Winghofer, B.
Ontwerp voor een commode met een secretaire
lade, met zijaanzicht en plattegronden onder 
beide aanzichten, en rechts daarvan een scharnier. 
Mainz, 1851. Pen in zwarte inkt, penseel in grijs, 
rood, roze en geel, over resten van schetsen  
in grafiet. Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-66

Winghofer, B.
Ontwerp voor een schrijftafel met opstand,  
met zijaanzicht en plattegronden onder beide 
aanzichten. Mainz, 1852. Pen in zwarte en rode 
inkt, penseel in grijs, over resten van schetsen 
in grafiet. Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-67

Winghofer, B.
Zijaanzicht van een étagère, ontwerp voor een 
klaptafel met twee zijaanzichten en constructie
details, ontwerp voor een rond tafeltje met 
frontaal aanzicht, daaronder plattegronden. 
Mainz, 1852. Pen in zwarte inkt, penseel in grijs 
en blauw, over resten van schetsen in grafiet. 
Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-68

Winghofer, B.
Ontwerp voor een klaptafel en een canapé,  
beide met zijaanzicht en plattegronden, en detail 
van een leuning van de canapé. Mainz, 1852.  
Pen in zwarte inkt, penseel in grijs, oker en blauw, 
over resten van schetsen in grafiet. Aankoop 
uit het Decorative Art Fund/Rijksmuseum 
Fonds. RP-T-2021-69

Winghofer, B.
Ontwerp voor een secretaire, zij, driekwart  
en frontaal aanzicht, met daaronder platte gronden. 
Mainz, ca. 1852. Pen in zwarte inkt, penseel  
in groen, roze, blauw en grijs, over resten van 
schetsen in grafiet. Aankoop uit het Decorative 
Art Fund/Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-70

Winghofer, B. (toegeschreven aan)
Ontwerp voor twee secretaires. Mainz,  
ca. 1852–1855. Grafiet op overtrekpapier. 
Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-71

Winghofer, B. (toegeschreven aan)
Ontwerp voor een schrijfmeubel met boekenkast 
en voor een zilverkast. Mainz, ca. 1852–1855. 
Grafiet op overtrekpapier. Aankoop uit het 
Decorative Art Fund/Rijksmuseum Fonds.  
RP-T-2021-72

Winghofer, B.
Ontwerp voor een dubbele deur, met zijaanzicht 
en plattegrond. Mainz, 1852. Pen in zwarte inkt, 
over resten van schetsen in grafiet. Aankoop 
uit het Decorative Art Fund/Rijksmuseum 
Fonds. RP-T-2021-73

Winghofer, B.
Ontwerp voor een dubbel raam met lambrisering, 
met zijaanzicht en plattegrond. Mainz, 1852.  
Pen in zwarte inkt, over resten van schetsen  
in grafiet. Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-74

Winghofer, B.
Ontwerp voor een dubbele deur, met zijaanzicht 
en plattegrond. Mainz, ca. 1852. Pen in zwarte 
inkt, over resten van schetsen in grafiet. 
Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-75

Winghofer, B.
Ontwerp voor een dubbele deur, met zijaanzicht 
en plattegrond. Mainz, ca. 1852. Pen in zwarte 
inkt, penseel in blauw, roze en grijs, over resten 
van schetsen in grafiet. Aankoop uit het 
Decorative Art Fund/Rijksmuseum Fonds.  
RP-T-2021-76

Winghofer, B.
Ontwerp voor een gotisch portaal, met twee 
zijaanzichten en plattegrond. Mainz, ca. 1852. 
Pen in zwarte inkt over resten van schetsen  
in grafiet. Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-77

Winghofer, B.
Ontwerp voor een jaloezievenster en een dubbele 
deur in gotische stijl, met zijaanzichten en platte
gronden. Mainz, ca. 1852. Pen in zwarte inkt 
over resten van schetsen in grafiet. Aankoop 
uit het Decorative Art Fund/Rijksmuseum 
Fonds. RP-T-2021-78

Winghofer, B.; Kusterer, Joseph
Ontwerp voor een tweedeurskast. Mainz, 
ca. 1865–1870. Pen in zwarte en bruine inkt 
over resten van schetsen in grafiet. Aankoop 
uit het Decorative Art Fund/Rijksmuseum 
Fonds. RP-T-2021-79

Winghofer, B. (toegeschreven aan)
Ontwerp voor een verstelbare standaard, twee 
aanzichten (?). Mainz, ca. 1852–1855. Pen in 
zwarte inkt over resten van schetsen in grafiet. 
Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-88
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Anoniem; Zuccaro, Taddeo (omgeving van)
Triomf van Bacchus. Italië, 1550–1600. Pen in 
bruine inkt, met penseel en bruine was over 
sporen van grafiet. Schenking van de heer 
J.P. Filedt Kok, Amsterdam. RP-T-2021-92

Anoniem
Ontwerp voor de achterzijde van een staatsiekoets. 
Rome, ca. 1700–1720. Schenking van de heer  
R. Zietz, Londen. RP-T-2021-361

Anoniem
Ontwerp voor een deurklopper. Italië,  
ca. 1580–1600. Pen in bruine inkt, penseel  
in bruin, op blauw papier. Aankoop uit het 
Decorative Art Fund/Rijksmuseum Fonds.  
RP-T-2021-46

Anoniem
Ontwerp, vermoedelijk voor een wandblaker. 
Italië, ca. 1770–1780. Pen in bruine inkt, penseel 
in grijs, over een schets in grafiet. Aankoop uit 
het Decorative Art Fund/Rijksmuseum Fonds. 
RP-T-2021-51

Anoniem
Ontwerp voor de decoratie van een rijtuig. 
Rome, ca. 1700. Pen in zwarte inkt penseel  
in bruin en grijs over schetsen in zwart krijt  
op papier geplakt op karton. Aankoop uit het 
Decorative Art Fund/Rijksmuseum Fonds.  
RP-T-2021-102

Barlidetti (mogelijk)
Feestsloep met gekostumeerde roeier. Italië, 
ca. 1775–1800. Pen in zwarte inkt. Aankoop uit 
het Decorative Art Fund/Rijksmuseum Fonds.  
RP-T-2021-359

Belli, Giovacchino
Surtout de table met zuilen, vazen, antieke 
goden en trofeeën, met daaronder een platte
grond. Rome, ca. 1800. Grafiet, pen in bruine 
inkt en penseel in grijs. Aankoop uit het 
Decorative Art Fund/Rijksmuseum Fonds. 
RP-T-2021-262  

Belli, Giovacchino (atelier van)
Surtout de table met zuilen, vazen, antieke 
goden en trofeeën, met daaronder een 
plattegrond. Rome, ca. 1800. Grafiet. Aankoop 
uit het Decorative Art Fund/Rijksmuseum 
Fonds. RP-T-2021-263  

Belli, Giovacchino (atelier van)
Olielamp in de vorm van een rattenvanger. 
Rome, ca. 1800. Grafiet. Aankoop uit het 
Decorative Art Fund/Rijksmuseum Fonds.  
RP-T-2021-264  

Belli, Giovacchino (atelier van)
Olielamp in de vorm van een Egyptenaar. Rome, 
ca. 1800. Grafiet. Aankoop uit het Decorative Art 
Fund/Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-265  

Belli, Giovacchino (atelier van)
Beker in de vorm van Atlas die de wereldbol 
torst. Rome, ca. 1800. Grafiet. Aankoop uit het 
Decorative Art Fund/Rijksmuseum Fonds.  
RP-T-2021-266  

Belli, Giovacchino (atelier van)
Bekroning van een kromstaf voor een kardinaal. 
Rome, ca. 1800. Grafiet. Aankoop uit het 
Decorative Art Fund/Rijksmuseum Fonds.  
RP-T-2021-267  

Belli, Giovacchino (atelier van)
Monstrans met twee engelen. Rome, ca. 1800. 
Grafiet. Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-268  

Belli, Giovacchino (atelier van)
Crucifix, twee paar wierookvaten of godslampen, 
en twee wijwatervaten. Rome, ca. 1800.  
Grafiet. Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-269  

Belli, Giovacchino (toegeschreven aan)
Olielamp met een vrouwenfiguur. Rome, 
ca. 1800. Pen in bruine inkt over een schets in 
grafiet. Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-270  

Belli, Giovacchino (toegeschreven aan)
Tafelstuk met griffioenen, zeepaarden en Amor. 
Rome, ca. 1800. Pen in bruine inkt over een 
schets in grafiet. Aankoop uit het Decorative 
Art Fund/Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-271  

Cardelli, Lorenzo (atelier van)
Schoorsteenmantel met een reliëf van Venus  
die Adonis beweent, met daaronder een platte
grond. Rome, ca. 1790–1810. Pen in zwarte inkt, 
penseel in lichtblauw, grijs en zwart, over resten 
van een schets en hulplijnen in grafiet. Aankoop 
uit het Ambaum Haks Fonds/Rijksmuseum 
Fonds. RP-T-2021-43

Cardelli, Lorenzo (atelier van)
Schoorsteenmantel met bladranken met vogels 
en andere dieren. Rome, ca. 1790–1810. Pen  
in zwarte inkt, penseel in lichtblauw, grijs en 
zwart, over hulplijnen in grafiet. Aankoop uit 
het Ambaum Haks Fonds/Rijksmuseum Fonds. 
RP-T-2021-44

Louchet, Paul
Ontwerp voor een hanger met een slapend 
vrouwenhoofd en papavers, van geëmailleerd 
goud. Parijs, ca. 1905. Pen in zwarte inkt, aquarel, 
gouache, over resten van een schets in grafiet. 
Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-409

Louchet, Paul
Ontwerp voor een wandelstokknop met twee 
vliegende herten, van geëmailleerd goud en 
edelstenen, met links een zijaanzicht. Parijs, 
ca. 1905. Pen in zwarte inkt, aquarel, gehoogd 
in wit, over resten van een schets in grafiet. 
Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-410

Louchet, Paul
Ontwerp voor een hanger met viooltjes, van 
geëmailleerd goud met een opaal. Parijs, 
ca. 1905. Pen in zwarte inkt, aquarel, gehoogd 
in wit. Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-411

Louchet, Paul
Ontwerp voor een avondtas met een verguld 
zilveren beugel en gestrikte linten. Parijs, 
ca. 1905. Pen in zwarte inkt, aquarel, gehoogd 
in wit, over een schets in grafiet, op groen 
karton. Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-412

Odiot, Charles Nicolas (toegeschreven aan)
Ontwerp voor een kandelaber met glazen 
coupes en kappen. Parijs, ca. 1850–1860. Grafiet, 
pen in zwart en penseel in kleuren met witte 
dekverf. Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-16

Onbekend
Ontwerp voor een vaas van Sèvresporselein. 
Sèvres, ca. 1805–1815. Grafiet, zwart krijt, 
aquarel en goud. Schenking van de heer  
H.B. van der Ven, Den Haag. RP-T-2021-446

Onbekend
Ontwerp voor een vaas van Sèvresporselein. 
Sèvres, ca. 1805–1815. Grafiet, zwart krijt, 
aquarel en goud. Schenking van de heer  
H.B. van der Ven, Den Haag. RP-T-2021-447 

Onbekend
Vier kandelaars, met onder elke kandelaar een 
gedeeltelijk bovenaanzicht van de voet. Parijs, 
ca. 1810–1830. Pen in grijze inkt en penseel in 
geel en roodbruin. Aankoop uit het Decorative 
Art Fund/Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-448

Onbekend
Drie kandelaars, met onder elke kandelaar een 
gedeeltelijk bovenaanzicht van de voet. Parijs, 
ca. 1810–1830. Pen in grijze inkt en penseel in 
geel en roodbruin. Aankoop uit het Decorative 
Art Fund/Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-449

Italië

Anoniem
Ontwerp voor een reliekschrijn of cartagloria 
(linkerhelft). Rome, 1660–1680. Pen in bruine 
inkt over een schets in zwart krijt, opgeplakt  
op dik papier. Aankoop uit het Decorative Art 
Fund/Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-312

Anoniem
Linkergedeelte (afgesneden) van een rijtuig met 
figuren, bloemslingers en een verenbos. Venetië, 
ca. 1750–1770. Pen in zwarte inkt, penseel in 
grijs, over resten van een schets in zwart krijt. 
In tweeën gescheurd en geplakt op een vel 
papier. Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-357

Anoniem; naar Francesco Belli
Voorzijde en zijkant van een bed, beide met  
een hemel. Rome, ca. 1780. Pen in bruine inkt, 
aquarel, over resten van loodlijnen in grafiet. 
Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-358

Anoniem
Ontwerp voor de linkerhelft van een vaas  
met een draakvormig oor en een boogschutter 
die een draak doodt. Italië, ca. 1760–1780.  
Pen in bruine inkt, over resten van een schets 
in zwart krijt, geplakt op dun karton met 
kaderlijn. Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-105

Anoniem
Ontwerp voor de linkerhelft van een vaas met 
een oor in de vorm van een op een geitenkop 
zittende naakte vrouw. Italië, ca. 1760–1780.  
Pen in bruine inkt, over resten van een schets 
in zwart krijt, geplakt op dun karton met 
kaderlijn. Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-106

Anoniem
Ontwerp voor de linkerhelft van een vaas met 
een oor in de vorm van een op een gebaard 
masker staande sfinx. Italië, ca. 1760–1780.  
Pen in bruine inkt, over resten van een schets 
in zwart krijt, geplakt op dun karton met kader-
lijn. Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-107
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BIBLIOTHEEK

Alle aanwinsten van de Rijksmuseum Research 
Library zijn digitaal te raadplegen op de 
afdelingsblog, The Art of Information. Blog 
Rijksmuseum Research Services: 
theartofinformationblog.wordpress.com/
aanwinsten/

In 2021 werden in totaal 5.414 verworven items 
gecatalogiseerd, 19 procent meer dan vorig jaar.

Selectie bijzondere aanwinsten

Neuer Tractat von Firniss Laquir und Mahler
Künsten : nach dem Original des berühmten 
Pater Bonani in Rom : mit vielen neuen Arcanis, 
unterschiedlichen Beschreibungen des Gummi 
Copal und Bernsteins, deren Eigenschafften, 
Praeparation und Auflösung zu Firnissen … und 
bey dieser fünften Auflage mit einem Anhange 
eines wohl approbirten Processes zum Laquiren 
vermehret, nebst KupferStichen / mit einem 
Anhange ans Licht gestellet von J.J.R. Bresslau 
und Leipzig : Bey Daniel Pietsch, Buchhändl, 
1746. 5. Ed. 160, 38 pagina’s : illustraties 
(4 gravures) ; 18 cm.
Convoluut met Kurze und auf Erfahrung 
gegründete Anweisung zum Lackiren aufgesetzt 
/ von Johann Friedrich Müller.
Frankfurt an der Oder : In Kleybens Verlag, 1754. 
BI-2021-0121a en -0121b

Kurze und auf Erfahrung gegründete  
Anweisung zum Lackiren / aufgesetzt und  
mit einem brauch baren Register versehen  
von Johann Friedrich Müller
Frankfurt an der Oder : In Kleybens Verlag, 1754. 
66 pagina’s ; 18 cm.
Convoluut met Neuer Tractat von Firniss Laquir 
und MahlerKünsten / mit einem Anhange ans 
Licht gestellet von J.J.R. Bresslau und Leipzig : 
Bey Daniel Pietsch, Buchhändl, 1746.
BI-2021-0121a en -0121b

Der Photochemiker und die Hausindustrie /  
Aus den Notizen eigner Erfahrung gesammelt 
von Joseph Lemling, prakt. Chemiker und 
Erfinder optisch-chemischer und mechanischer 
Gravir- und Druckverfahren
2 delen in één band : illustraties ; 24 cm. 
Halle a. S. : Wilhelm Knapp, 1887. VI, 94 pagina’s ; 
24 cm.
Halle a. S. : Wilhelm Knapp, 1888. VI, 116 
pagina’s : 15 illustraties ; 24 cm. 
BI-2021-0119

Rhythmische Musterkunst der Natur : die Grund
züge eines neuen Stils / Georg Piek-Patrik ; 
bearbeitet von Fritz Kahn
Berlin : L. Schottlaender & Co., ©1924. 
50 pagina’s : 59 illustraties ; 24 cm.
BI-2021-0120

Paris plastique
Paris : Les éditions Paris Plastique, 1926–1928. 
3 delen (3 x 32 pagina’s) : illustraties ; 28 cm.  
N° 1–3 [december 1926 ; december 1927 ; 
augustus 1928]. 
BI-2021-0382 

French cancan / textes de M. Paul Perret ; toutes 
les photographies du ‘French cancan’ ont été 
exécutées par Mme G. Krull ; les photographies 
reproduites dans la deuxième partie de l’album 
proviennent de Studio Marcello
Paris : Éditions de Paris, 1930. Ongepagineerd : 
voornamelijk illustraties ; 24 cm. Reeks: Images 
de Paris ; no. 2. 
BI-2021-0383

De letter op straat / [Violette Cornelius. foto’s ; 
Jan G. Elburg, tekst]
Wormerveer [etc.] : Meijer, [1956]. [16] pagina’s : 
hoofdzakelijk illustraties ; 30 cm.
BI-2021-1763

Saloon society : the diary of a year beyond 
aspirin / by Bill Manville ; photographs by  
David Attie ; design by Alexey Brodovitch
New York : Duell, Sloan and Pearce, ©1960.  
First edition. 124 pagina’s : illustraties ; 26 cm.
BI-2021-0384

The sleep of reason : Lyle Bongé’s ultimate  
ashhauling Mardi Gras photographs /  
interview by James Leo Herlihy ; preface by 
Jonathan Williams
[Highlands, N.C.] : [Jargon Society], [1974]. 
17 pagina’s, 94 ongenummerde pagina’s : 
illustraties ; 24 x 28 cm. Reeks: Jargon ; 77.
BI-2021-0807

Search & destroy
San Francisco, CA : [City Lights Bookstore], 
©1977–1979. 11 afleveringen : illustraties ; 
45 cm.
BI-2021-0808

Ask the angels : photographs by Donna Santisi / 
compiled and edited by Marcy Blaustein
Orange, CA : Double R Books, 1978. 60 bladen : 
voornamelijk illustraties ; 19 x 13 cm. 
Spiraalband. Genummerd exemplaar (151). 
BI-2021-0805

Cardelli, Lorenzo (atelier van)
Schoorsteenmantel met een reliëf van een 
vrouw die putti de borst geeft. Rome, ca. 1790–
1810. Pen in zwarte inkt, penseel in lichtblauw, 
grijs en zwart, over hulplijnen in grafiet. 
Aankoop uit het Ambaum Haks Fonds/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-45

Ferri, Ciro
Ontwerp voor de achterzijde van een rijtuig. 
Rome, ca. 1675–1689. Zwart krijt. Aankoop uit 
het Decorative Art Fund/Rijksmuseum Fonds. 
RP-T-2021-103

Master of the blue wash
Ontwerp voor een tafelstuk of inktstel. Florence, 
ca. 1650–1675. Pen in bruine inkt, penseel in 
blauw, over resten van een schets in zwart krijt. 
Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-12  

Onbekend
Ontwerp voor twee lijsten. Italië, ca. 1780–1790. 
Pen in zwarte inkt, penseel in roze en bruin, 
over resten van schetsen in grafiet. Aankoop 
uit het Decorative Art Fund/Rijksmuseum 
Fonds. RP-T-2021-109

Onbekend
Tekening van een zilveren kandelaar. Rome, 
ca. 1680–1700. Pen in zwarte inkt, penseel  
in bruin, hulplijnen in grafiet. Schenking van  
de heer H.B. van der Ven, Den Haag.  
RP-T-2021-292  

Onbekend
Ontwerpen voor een wandtafel en friezen. 
Rome, ca. 1650–1700. Rood krijt, pen in bruine 
inkt. Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-293  

Onbekend
Ontwerp voor tafelblad. Rome, ca. 1790–1800. 
Pen in zwarte inkt, aquarel en schets in grafiet. 
Schenking van mevrouw D. Citroen, Amsterdam. 
RP-T-2021-445

Onbekend
Ontwerp voor een koelvat. Italië, ca. 1550.  
Pen in zwarte en bruine inkt, penseel in grijs, 
zwart en bruin, gehoogd in wit op lichtbruin 
papier. Schenking van de heer H.B. van der Ven, 
Den Haag. RP-T-2021-431

Santi, Domenico (toegeschreven aan)
Ontwerp voor een cartouche met een wapen 
onder een kardinaalshoed. Bologna, 1655–1675. 
Pen in bruine inkt, penseel in grijsbruin  
op blauw papier, geplakt op een vel papier. 
Aankoop uit het Decorative Art Fund/
Rijksmuseum Fonds. RP-T-2021-313

Zwitserland

Nerée tot Babberich, Karel de
Zittende figuur. Zwitserland, ca. 1905–1907. 
Potlood, waterverf en krijt. Aankoop uit het 
Otto van Noppen Fonds/Rijksmuseum Fonds. 
RP-T-2021-117(R)

Nerée tot Babberich, Karel de
Fantasielandschap. Zwitserland, ca. 1905–1907. 
Potlood, waterverf en krijt. Aankoop uit het 
Otto van Noppen Fonds/Rijksmuseum Fonds. 
RP-T-2021-117(V)
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XCapees : a San Francisco punk photo 
documentary / by Raye Santos, Richard 
McCaffree, f-Stop Fitzgerald ; with text by 
Howie Klein
Oakland, Calif. : X-Capees Press, 1980. 1st ed. 
60 pagina’s : voornamelijk illustraties ;  
21 x 23 cm.
BI-2021-0804

Southern roads/city pavements : photographs  
of black Americans / by Roland L. Freeman
New York, N.Y. : International Center of 
Photography, 1981. [127] pagina’s :  
voornamelijk illustraties ; 22 x 26 cm.
BI-2021-0806

Robert Frank and American politics / 
introduction by Barbara Tannenbaum ;  
essay by David B. Cooper
Akron, Ohio (70 E. Market St., Akron 44308) : 
Akron Art Museum, ©1985. 28 pages : 
illustrations ; 22 x 28 cm.
BI-2021-0801

God’s Allies / Hans Bol ; tekst, Kester Freriks ; 
vertaling [van het Nederlands naar het Engels] 
Hans Bol, Sue Hart
Ooij : Recto Verso Publications, 2018. 
69 pagina’s : 64 zwart-witfoto’s ; 18 cm.
BI-2019-1541

God’s Allies revisited / Hans Bol ; text and 
translation, tekst en vertaling Hans Bol, 
Flip Bool
[Ooij] : Recto Verso Publications, september 
2019. 68 ongenummerde pagina’s : illustraties ; 
21 cm.
BI-2020-4017

White crow / Hans Bol ; [Victor Vroomkoning ; 
Bert Schierbeek]
[Ooij] : Recto Verso Publications, juni 2020. 
77 ongenummerde pagina’s : foto’s ; 18 cm.
BI-2020-4016

The rustle of touch / photography Ellen Korth ; 
texts Rob Bloemendal, Christoph Dautermann, 
Peter Truschner, Esma Moukthar, Margreet van 
’t Wel, Gudrun Thiessen-Schneider, Hiska Bakker
[Plaats van uitgave niet vastgesteld] :  
[Ellen Korth], [2020]. 1 deel (ongepagineerd) : 
illustraties ; 23 cm.
BI-2021-0130

Essai sur les moyens d’encourager la peinture,  
la sculpture, l’architecture et la gravure /  
par J.B.P. Lebrun
A Paris : Gratis, chez l’auteur …, An III [1794–1795]. 
36 pagina’s ; 21 cm.
BI-2021-1875

Zur Farbenlehre / Johann Wolfgang von Goethe 
Wien : In Commission bey Geistinger, 1812. 
2 delen in 4 banden (XL, 318 pagina’s ; (2) 296 
(4) pagina’s ; XX, 368 pagina’s ; (2) 333 (3) VIII 
pagina’s) ; 21 cm + 1 platendeel (24, 12 pagina’s) 
met 17 kopergravures waarvan 12 ingekleurd ; 
24 cm.
BI-2021-0122 t/m 0126  
Aankoop met steun van mevr. drs. M.C.E. Aarts/
Rijksmuseum Fonds

Ansichten über die bildenden künste, und 
darstel lung des ganges derselben in Toscana; 
zur Bestimmung des Gesichtspunctes, aus 
welchem die neudeutsche Malerschule zu 
betrachten ist / von einem deutschen künstler 
in Rom
Heidelberg & Speier : August Oswald, 1820. X, 
214 pagina’s ; 18 cm.
BI-2021-1298

Lehrbuch der Zeichnung und Mahlerei : zur 
Anleitung im zweckmäßigsten Unterricht im 
Zeichnen mit Bleistift, mit Kreide, in der 
getuschten Manier, und in der Mahlerei mit 
Wasserfarben, und zur allgemeinen Belehrung 
im Privatgebrauch / von R. Dagley; aus dem 
Englischen herausgegeben von D. Christ. 
Friedrich Michaelis
Pesth : Hartleben’s Verlag, 1820. VIII, 76 pagina’s : 
illustraties (frontispice en 6 kopergravures) ; 
20 cm.
BI-2021-1764

Die GlasMalerey der Alten : eine Anleitung  
für Künstler und Liebhaber / zum Nutzen und 
Vergnügen dargestellt von J.J. Schmithals 
[Vorrede Rudolph Brandes]
Lemgo : Meyer, 1826. XII, 48 pagina’s ; 21 cm.
BI-2021-1046

Boven: spread uit Johann Wolfgang von Goethe, Zur Farbenlehre, 2 tekstdelen in 4 banden en 1 platendeel, Wenen, 1812.  
Inv.nrs. BI-2021-0122 t/m 0126. Aankoop met steun van mevr. drs. M.C.E. Aarts/Rijksmuseum Fonds
Onder: spread uit Rudolph Ackermann, The repository of arts, literature, fashions, &c., 41 delen. Londen, 1809–1829. 
Inv.nrs. BI-2021-2634
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The youth’s new London selfinstructing drawing 
book : containing a series of progressive lessons 
: with instructions for drawing rural scenery, 
architecture, the human figure, animals, &c. / 
illustrated with upwards of one hundred 
engravings by N. Whittock
London : George Virtue, 1833. iv, 108 pagina’s, 
[104] bladen : platen ; 14 x 23 cm.
BI-2021-1055 
Aankoop met steun van mevr. drs. M.C.E. Aarts/
Rijksmuseum Fonds

Outlines in lithography : from a small collection 
of pictures
Yarmouth : 1840. 94 pagina’s : 51 platen ; 39 cm.
BI-2021-0917

Fleurs et aquarelles : modèles de lavis et coloris 
de la fleur / professeur des dames
Paris : Aubert & Cie, Place de la Bourse, [tussen 
1841 en 1847]. 12 bladen: uitsluitend platen ; 
41 cm.
BI-2021-1315

Leçons variées de dessin : figures, paysages, 
animaux / par Ed. Morin
Paris : Arnauld de Vresse, [1855–1857]. 
pag. 13–24 : uitsluitend platen ; 18 x 27 cm.
BI-2021-0803

Der Decor : Zierungen für’s Kunstgewerbe
Wien ; Leipzig : Fr. Wolfrum, 1905–1906.  
(1. 1905. – 4. 1906). Map met 48 genummerde 
bladen ; 48 cm.
BI-2021-1765

Pour la beauté naturelle de la femme contre  
la mutilation de la taille par le corset / Préface 
de M. Edmond Haraucourt, Directeur du Musée 
de Cluny
Paris : Ligue des mères de famille, 1909. 2. éd. 
suivi de la liste des approbations et des 
commentaires parus dans les journaux depuis 
novembre 1908 (début de campagne). 
52 pagina’s : illustraties ; 25 cm.
BI-2021-2038

Beschrijvinge van vlakke sonnewijsers, of Nieuwe 
en korte manier om op vlakke superficies aller
hande sonnewijsers te beschryven: uyt sijn Latyns 
tractaat in het Nederduyts overgeset, op vele 
plaatsen veranderd, en in het eynde met een 
geheel capittel vermeerdert / door Henrik Coets
Leiden : By Johannes du Vivié, en Is. Severinus, 
Boekverkoopers, 1705. 236 pagina’s : 
21 illustraties ; 21 cm.
BI-B-Faddegon-0185 
Schenking van de Stichting Vakopleiding 
Uurwerkmakers Faddegon

Essai sur la perspective linéaire et sur les 
ombres / Nicolas-François de Curel
Strasbourg : Christmann et Levrault, 1766. XI, 
56 pagina’s, 2 bladen : illustraties 
(6 uitklapplaten) ; 18,5 x 12 cm.
BI-2021-2892

Théorie de la figure humaine : considérée dans 
ses principes, soit en repos ou en mouvement / 
ouvrage traduit du Latin de Pierre-Paul Rubens, 
avec XLIV planches gravées par Pierre Aveline, 
d’après les desseins de ce célebre artiste
A Paris : Chez Charles-Antoine Jombert, pere …, 
1773. xj, [1], 55, [1] pagina’s, 44 bladen : platen, 
portretprent ; 30 cm.
BI-2021-2178

Principi del disegno tratti dalle piu eccellenti 
statue antiche : per li Giovani che vogliono 
incamminarsi nello studio delle belle arti / 
pubblicati ed incisi da Giovanni Volpato  
et Raffaelle Morghen
In Romae : Nella stameria Pagliarni, 1786. [3], 
v pagina’s, 36 ongenummerde bladen : platen ; 
56 cm.
BI-2021-1618

The fine arts of the English School, illustrated by 
a series of engravings, from paintings, sculpture, 
and architecture, of eminent English artists: with 
ample biographical, critical, and descriptive 
essays, by various authors / edited and partly 
written by John Britton, F.S.A.
London : Longman, Hurst, Rees, Orme, and 
Brown, 1812. [128] pagina’s (iv, 66, 18, 26, 16), 
[24] bladen : platen ; 42 cm.
BI-2021-2633

Anweisung zur Miniaturmalerei : zum 
Selbstunterricht / von Ferd. Schubert
Quedlinburg [etc.] : Basse, 1832. VIII,  
62 pagina’s ; 20 cm.
BI-2021-2040

Teorie dell’arte pittorica / di Francesco Albèri 
socio onorario della Pontificia Accademia di 
S. Luca di Roma e della R. di Anversa …
Bologna : Per le stampe del Sassi, 1833. 118, [4] 
pagina’s ; 21 cm.
BI-2021-2632

Die Kunst, alle Arten von Zeichnungen als Blumen, 
Thiere, Landschaften, Portraits u.s.w., in Glas  
zu ätzen. Eine Erfindung der neuesten Zeit. Für 
Zeichner, Silhouettirer etc. / von Heinr. Anton Poller
Quedlinburg ; und Leipzig : Druck und Verlag 
von Gottfr. Basse, 1833. 15 pagina’s, 1 ongenum-
merd vouwblad met illustraties ; 19 cm.
BI-2021-2041

Le blason des couleurs en armes, livrées & 
devises / Jean Courtois [= Sicile Herald]
Lyon : Olivier Arnoullet, [ca. 1530]
BI-2021-4873

Traité sur les toiles peintes, dans lequel on voit 
la maniere dont on les fabrique aux Indes, & en 
Europe: on y trouvera le secret du bleu 
d’Angleterre de bon teint, appliquable sur la toile 
avec la planche ou avec le pinceau: on y a joint 
encore le procedé qu’il faut tenir pour noyer ou 
adoucir les ombres, soir pour les fleurs ou pour 
les draperies: chose nouvelle & qu’on croyoit 
impossible / Alexander de Querelles
A Amsterdam, et se trouve a Paris : Chez 
Barrois, 1760
BI-2021-4928

Le vite de piu eccellenti architetti, pittori, et 
scultori italiani da Cimabue insino a’ tempi 
nostri / Giorgio Vasari
Firenze : Lorenzo Torrentino, 1550
BI-2020-4536 en -4537

Beschrijving van recepten, om te schilderen 
einde XVIIIe eeuw / Henricus van de Vehn (?) 
Manuscript, 75 ongenummerde bladen. 
Nederland, 2de helft 18de eeuw. 
BI-2021-5379

The repository of arts, literature, fashions, &c. / 
Rudolph Ackermann
41 delen. 
London : Ackermann, 1809–1829
BI-2021-2634

N.V. Heystee’s Tegelhandel, Amsterdam 
Amsterdam : Blikman en Sartorius, [ca. 1925]
BI-2021-3417

Plusieurs models des plus nouuelles manieres 
qui sont en usage en l’art d’arguebuzerie: auec 
des ornements les plus conuenables le tout tiré 
des ouuvrages de Thuraine et le Hollandois 
arquebuziers / C. Jacquinet
[Frankrijk] : chez les autheurs, 1660
BI-2021-5301

Alles over behang
Amsterdam : Rath & Doodeheefver, 1946. 
2de druk.
BI-2021-5304

Verscheide stucken en cieraden van roermakers 
gereedschap nieuwelijks uitgevonden en uit de 
voornaamste meesters van Europa getrocken = 
plvsievrs pieces et ornements darquebuzerie,  
le plus nouuellement inuenties et tirees des 
premiers maistres d l’Europe / Pierre Schenk
A Amsterdam : Pierre Schenck, 1692
BI-2021-5302

Intérieurs français au Salon des artistes 
décorateurs. Paris 1927, présentés par Paul Follot / 
Société des artistes décorateurs
Paris : Charles Moreau, 1927
BI-2021-4079

Intérieurs au Salon des artistes décorateurs. 
Paris, 1932, présentés par P. Montagnac /  
Société des artistes décorateurs
Paris : C. Moreau, [1932]
BI-2021-4080

De negerhut (Uncle Tom’s cabin) : een verhaal 
uit het slavenleven in NoordAmerika / door 
Harriet Beecher Stowe ; [naar den 20sten 
Amerikaanschen dr. uit het Engelsch vert.  
door C.M. Mensing]
Haarlem : A.C. Kruseman, 1853. 2 delen in 1 
band: deel 1 (312 pagina’s) 3de druk, deel 2 
(336 pagina’s) 2de druk : 1 Illustratie ; 18 cm.
BI-2021-2668

De negerhut (Uncle Tom’s cabin) : een verhaal 
uit het slavenleven in NoordAmerika / door 
Harriet Beecher Stowe ; naar den 20sten 
Amerikaanschen druk uit het Engelsch vertaald 
door C.M. Mensing ; geïllustreerd met 
70 gravuren van Braakensiek en anderen
Amsterdam : Gebr. E. & M. Cohen, [ca. 1887]. 
Editie: [herdruk]. VI, 403 pagina’s : illustraties 
(zw. grav.) ; 20 cm.
BI-2021-2756

158157



De slavernij. Vervolg en sleutel op De negerhut 
van dezelfde schrijfster / door Harriet Beecher 
Stowe 
Haarlem : A.C. Kruseman, 1853
BI-2021-3372, BI-2021-3373

Uncle Tom’s cabin, or, Life among the lowly / 
door Harriet Beecher Stowe
London : H.G. Bohn, 1853
BI-2021-2032

SargFabrik: Metallsärge. Musterbuch F. Ausgabe 
1912 / Julius Maschner & Söhne
70 Tafeln im Lichtdruck nach freigestellten 
Fotografien.
Wien : Selbstverlag (Kunstanstalt Max Jaffé), 
1912. 90 bladen illustraties ; oblong 8°.
BI-2021-1766

Carpet treasures of the Orient : a selection from 
Harrods
London : Harrods, [1919?]. 16 ongenummerde 
pagina’s : illustraties ; 36 cm.
BI-2021-1767

De duizend en tweede nacht
Amsterdam : Rath & Doodeheefver’s 
Behangselpapierhandel, 1924. 18 pagina’s : 
illustraties ; 24 cm + bijlagen.
BI-2021-1281

Bijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, 
waarop de afschaffing der slavernij in Suriname 
dient gevestigd te worden / A.D. van der Gon 
Netscher 
’s-Gravenhage : A. Belinfante, 1858
BI-2021-3374

Naamregister van alle de heeren leden der 
regeering in de Vereenigde Provincien [...] en de 
steden onder het ressort van de Generaliteit. 
Voor den jaare 1755 (Amsterdam: C. Wilt, 1755). 
Convoluut met Naamregister van de ed. mog. 
heeren Gecommitteerde Raden in de Collegien 
ter Admiraliteit, als mede de [...] bewindhebberen 
van de Oost en WestIndische Compagnie.
BI-2021-4754a-b

Almanach der weetenschappen en geleerdheid. 
Voor ’t jaar 1792
Te Amsterdam : J. van Gulik, 1792
BI-2021-5299

Catalogus van een fraay kabinet schilderyen; 
tekeningen, en excellente drukken van prenten […].
Gedeeltelyk nagelaten door den heere Nicolaas 
Albrechts. Alle ‚t welke verkogt zal worden door  
demakelaars Philippus van der Schley, Hendrik  
de Winter en Jan Yver. Op maandag den 11 may 
1772. En volgende dagen [...] ten huize van Johan 
Heinrich Voogt [...] Zynde deze catalogus te 
bekomen [...] bij P. Yver, konsthandelaar 
Amsterdam : by Johannes Smit, [1772]
BI-VEIL-45572

A collection of the principal flags of all nations 
in the world: from the best authorities 
Bungay : Brightly & Childs, 1813
BI-2021-3899

Afgrijs / Knust
Nijmegen : KNUST, 1984–1985
BI-2021-5284-5288

Nieuwe tijdschriften 
Hamilton Kerr Institute Bulletin
Photographica

Afgesloten tijdschrift
International Journal of Heritage Studies

Ludolf Bakhuysen, Zeegezicht met figuren bij een vissersboot op het strand, 1667. Olieverf op doek, 39,4 × 34 cm. 
Inv.nr. SK-A-5080. Schenking Broere Charitable Foundation
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In het CollectieCentrum Nederland zijn naast depotruimtes ook twee ruime ateliers, een fotostudio en werk-
plekken voor onderzoek aanwezig (zie ook p. 180). De meeste restauratiewerkzaamheden vinden echter plaats 
in het Ateliergebouw aan de Hobbemastraat in Amsterdam, tegenover het museum
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Edele en onedele metalen

 Behandelingen algemeen (onderhoud collectie, 
aanwinsten, bestandscatalogus, van kleinere  
tot uitgebreidere behandelingen, soms alleen 
kort onderzoek)

Circa 20 objecten, waaronder een paar lang-
durige behandelingen:
Anoniem ‘Keteltje’ van Maximiliaan van Buren, 
verguld zilveren bekken. Napels, ca. 1500–1530. 
BK-NM-9658
Anoniem Monstrans van het Clarissenklooster  
te Amsterdam, verguld zilver. Amsterdam, 
1496–1517. BK-C-2018-1
Anoniem Nereïdencoupe, verguld zilver  
en neushoorn. Rome, 1600. BK-2021-5
Tixier Deschamps & Fréres Daum Kan met 
verguld montuur, überfangglas en verguld 
zilver. Parijs/Nancy, 1900. BK-2021-12

 Tentoonstellingen en presentaties  
in het Rijksmuseum

Voor de (tuin)tentoonstellingen Ellsworth Kelly, 
Slavernij en Vergeet me niet werden 43 
objecten op hun conditie gecontroleerd.

Bruiklenen
In 2021 zijn 62 objecten van edel en onedel 
metaal gereedgemaakt voor opstelling  
en bruikleen in binnen- en buitenland.

Verhuizing naar CC NL
In de zomer van 2021 werd de verhuizing voltooid 
van de collectie van het Rijksmuseum van  
het depot in Lelystad naar CollectieCentrum 
Nederland (CC NL) in Amersfoort. De restau ra-
toren droegen onder meer bij aan het uitpakken 
en plaatsen van de ruim 60.000 objecten.

Onderzoek
LSI voor scheurvorming in metalen In 2021 deed 
stagiair Bas Scheepmaker van de Wageningen 
Universiteit (begeleider prof. dr. ir. Joris Sprakel, 
Professor Physical Chemistry & Soft Matter) 
onderzoek naar de mogelijkheden van het 
inzetten van Laser Speckle Imaging (LSI) voor 
het vaststellen van actieve scheurvorming  
in metalen. In het verslagjaar is er onderzoek 
gedaan naar vroege detectie van scheur vorming 
in zilveren plaquettes. Hierbij wordt samen-
gewerkt met HIMS-UvA en Wageningen 
Universiteit.
Kanon, kastanes en walgeweren Sri Lanka  
In samenwerking met het NIOD werd een vijftal 
objecten onderzocht op hun materiële eigen-
schappen, ter ondersteuning van het herkomst-
onderzoek naar de wapens in de collectie van 

het Rijksmuseum die zouden hebben toebehoord 
aan de koning van Kandy: de sabels NG-NM-560 
en -7112, de walgeweren NG-NM-519 en -520,  
en het kanon NG-NM-1015. Dit onderzoek is onder-
deel van het Pilotproject Provenance Research 
on Objects of the Colonial Era (PPROCE).
Zilvermerken De database is verder uitgebreid 
en alle merken zijn gelabeld, zodat ze bruik baar 
zijn voor het geautomatiseerde herkennings-
systeem. Er is een prototype van de online-
database ontwikkeld, waarbij in de toekomst 
de gebruiker eigen foto’s van zilvermerken kan 
uploaden. Vervolgens zal het CNN (convo lutio-
neel neuraal netwerk) de foto vergelijken  
met die in de database en een suggestie doen 
welke merken het meest overeenkomen. Fase 1 
van dit project eindigde in november 2021.  
In fase twee, die direct daarna startte, is begon-
nen met het fotograferen van de merken op 
objecten die in CC NL staan. Tegelijkertijd wordt 
van deze objecten de samenstelling gemeten 
met XRF ten behoeve van het zilveralliage-
onderzoek.
Zilveralliage De XRF-gegevens verkregen bij dit 
onderzoek worden ieder jaar aangevuld, en deze 
gegevens worden in het programma ‘R’ statis-
tisch verwerkt door vrijwilliger Gerben Mooiweer, 
statisticus bij de Wageningen Universiteit. 
Resultaten kunnen geraadpleegd worden via 
de door Mooiweer ontwikkelde Shiny App,  
die vooralsnog alleen openstaat voor Rijks-
museummedewerkers. Er kon veel op zaal 
worden gemeten i.v.m. de sluiting van het 
museum vanwege corona. Het zilver in CC NL, 
waarvan de merken gefotografeerd worden, 
wordt tevens met XRF gemeten. Het totaal aan 
gemeten objecten komt voor 2021 uit op het 
(uitzonderlijk) hoge aantal van circa 120. Er zijn 
twee artikelen gepubliceerd waarbij de data-
base wordt vermeld en gegevens werden 
gebruikt.
Metalen VOC-voorwerpen Er is archief- en mate-
riaal technisch onderzoek begonnen naar de 
zeebodemvondsten, voornamelijk naar die welke 
afkomstig zijn van ’t Vliegend Hart, waarvan 
een bestandscatalogus wordt gemaakt. Het 
metaalatelier is onderdeel van een inter natio-
naal consortium van experts, dat is samen gesteld 
om collecties afkomstig uit VOC-scheeps wrakken 
over de hele wereld beter in kaart te brengen 
en met elkaar te vergelijken. Bij de Australische 
overheid is een subsidieaanvraag ingediend 
waarin het Rijksmuseum een belangrijke rol 
speelt. Deelonderzoeken zijn het lopende project 
rondom de Dirck Hartoghschotel en Visualising 
Batavia Silverware. Imaging and analysing VOC’s 
precious metal objects for Mughal India, een 

internationaal project ontwikkeld in samen-
werking met de University of Western Australia, 
het Western Australian Museum en het Nationaal 
Archief. 
Limoges-email Bijdrage aan het project van 
Ryan Eisenman, fellow Dr. Anton C.R. Dreesmann 
Fonds, die onderzoek doet naar het vroege 
Limoges-email. De bijdrage van het metaal-
atelier bestaat voornamelijk uit het uitvoeren 
en interpreteren van materiaaltechnisch onder-
zoek. Daarnaast is een apart onderzoek opgezet 
naar gespecialiseerde consolidatiemiddelen 
voor toepassing tijdens het toekomstige 
behandelproject.
Beeldvorming: A non-invasive look inside 
statues Samenwerking met TU Delft om tech-
nieken met neutronen te optimaliseren voor 
onderzoek van kunstvoorwerpen. Vier Aziatische 
beelden zijn al eerder onderzocht met neu-
tronen tomografie, energiescans en neutronen-
diffractie. Het onderzoeksteam is, samen met 
collega’s van CNR ISC in Florence, in de loop  
van 2021 begonnen met het verwerken van data 
en voorbereiding op het vervolgonderzoek  
van twee beelden bij de TU Delft. De resultaten 
zijn met het publiek gedeeld (artikel in Aziatische 
Kunst, nr. 2, over Chandraśekhara, presentatie 
op zaal bij Avalokiteshvara voor Vrienden)  
en er was een keynote (virtuele) presentatie 
over het project voor een internationaal weten-
schappelijk publiek in Australië (IAEA-ANSTO 
Workshop).
Van Laer 300 In 2021 ging het project ‘Van Laer 
300 jaar’ van start. Een Engelse en geannoteerde 
vertaling van het boekje dat Willem van Laer  
in 1721 publiceerde (Wegwyzer voor aankoomend 
goud en zilversmeeden) maakt deze belangrijke 
bron toegankelijk voor een breder en inter-
nationaal publiek. Naast de feitelijke vertaling 
van de tekst zal ook het belang van het boekje 
voor Nederlandse, en wellicht overzeese, zilver-
smeden worden onderzocht. Aan de hand  
van de recepten in het boek zullen in een latere 
fase van het project reconstructies worden 
gemaakt. Het symposium dat op 1 december 
2021 zou worden gehouden als aftrap voor  
‘Van Laer 300 jaar’ is verplaatst naar april 2022. 
Het project is een samenwerking met de Uni-
versiteit van Amsterdam, het Zilvermuseum  
in Schoonhoven en de Universiteit Utrecht.
Preventieve conservering In samenwerking 
met wetenschappers van de afdeling hebben 
metaalrestauratoren deelgenomen aan onder-
zoek op zaal om onder andere kristallen op bron-
zen te bemonsteren, lucht binnen de vitrines 
op zaal te monitoren met SPME-fibers, deel  
te nemen aan een internationaal round-robin-
onderzoek voor verouderingstesten, alsmede 
scavengers zoals Metal Organic Frameworks 

(MOFs) en Corrosion Intercept te testen voor 
zilver in vitrines. 
Herkomst en datering van Avalokiteshvara  
De ijzeren armatuur van Avalokiteshvara 
(AK-RAK-2000-15) werd bemonsterd door 
Stéphanie Leroy (CNRS, Saclay) als onderdeel van 
het IRANGKOR-herkomstonderzoek van ijzeren 
objecten uit Zuidoost-Azië. Er wordt zowel C14-
datering als metallografisch onder zoek gedaan, 
om bij de vervaardiging van het beeld gebruikte 
metallurgische processen te bepalen. Osmium-
isotopen worden bekeken door Michael Brauns 
(CEZA, Mannheim) voor onderzoek naar het land 
c.q. de regio van ver vaardiging. De gegevens 
worden vergeleken met andere beelden uit de 
zogenaamde Prakhon Chai-vondst. 

Keramiek, glas en steen

 Behandelingen algemeen (onderhoud collectie, 
aanwinsten, bestandscatalogus, van kleinere  
tot uitgebreidere behandelingen, soms alleen 
onderzoek)

Circa 82 objecten, waaronder:
Anoniem Collectie van 51 zegels (schenking van 
de erven Robert H. van Gulik), steen, glas, 
metaal, hout. China, 20ste eeuw. 
AK-RAK-2020-30 t/m 81
Anoniem Schotel met geschulpte rand en veel
kleurig beschilderd met draken, tinglazuur-
aardewerk. Delft, tweede kwart 18de eeuw. 
BK-NM-12400-161
Royer, Louis Buste van Joannes Beuns, marmer. 
Amsterdam, 1850–1852. BK-2021-100

Bruiklenen
In 2021 zijn circa 70 objecten van keramiek, 
glas en steen gereedgemaakt voor opstelling 
en bruikleen in binnen- en buitenland. 

Verhuizing naar CC NL
In de zomer van 2021 werd de verhuizing voltooid 
van de collectie van het Rijksmuseum van het 
depot in Lelystad naar CollectieCentrum Neder-
land (CC NL) in Amersfoort. De restauratoren 
droegen onder meer bij aan het uitpakken  
en plaatsen van de ruim 60.000 objecten.

Restitutie collectie Oppenheimer
De conditie van de 117 objecten van Meissen-
porselein is in kaart gebracht en de collectie 
gereedgemaakt voor vertrek.

Onderzoek
Chinese muurschildering (AK-MAK-1208) 
Vrijwilliger Lucien van Valen heeft de data ver-
kregen sinds 2017 met onder andere XRF, SEM 
en infrarood, over de samenstelling van de verf, 
en de staat van het bulkmateriaal verwerkt. 
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166165



MUON Onderzoeksproject in samenwerking 
met TU Eindhoven en TU Delft dat een vervolg 
is op Climate4Wood. Met behulp van multi-scale 
modelling wordt het gedrag van houten panelen 
nagebootst en worden tevens experimenten 
gedaan om kennis te verwerven over technische 
eigenschappen van de originele dierlijke lijmen 
en de invloed van klimaatschommelingen en 
veroudering daarop. Dit project wordt uitgevoerd 
onder de vlag van het NICAS (Netherlands 
Institute for Conservation+Art+Science+) en 
gefinancierd door NWO.
Wood for goods Dendrochronologe dr. Marta 
Domínguez-Delmás is van 1 januari 2019 tot eind 
2022 als gastonderzoeker betrokken bij een Veni-
onderzoek bij het Rijksmuseum en de Uni versi-
teit van Amsterdam om tot de datering te komen 
van eikenhout in meubelen, schilde rijen, marine-
modellen en beeldhouw kunst, en om een exac-
tere geografische herkomst vast te stellen.  
Het Veni-project draagt de titel ‘Wood for goods. 
Unravelling the production of wooden art objects 
in the Low Countries during the Renaissance’.
17de-eeuwse marqueterie-meubelen In totaal 
werden 5 Nederlandse meubelen uit verschil-
lende collecties onderzocht om nader vast te 
stellen of ze op materiaaltechnische gronden 
tot het oeuvre van eenzelfde meubelmaker 
kunnen behoren.
Japans lakwerk In samenhang met de restauratie 
van de in 2013 verworven Japanse VOC-lakkist 
en twee lakkabinetten uit Huis ten Bosch werd 
met lakwerkexperts en de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed onderzoek gedaan naar de 
samenstelling van de afwerkingslagen, mede 
voor de ontwik keling van een oplosmiddelen-
strategie om het lakwerk en het metaalbeslag 
te reinigen. Met behulp van macro-XRF werden 
onder andere de in het lakwerk verwerkte goud-, 
zilver- en tinpoeders in kaart gebracht.
IMPACT4Art In dit project zijn nieuwe algorit-
men en software ingezet om met röntgen foto-
grafie binnen de muren van het Rijksmuseum 
nauw keurige 3D-beelden van een breed scala 
van museumobjecten te maken. Er is software 
ont wikkeld om auto matisch verborgen patronen 
te detecteren die informatie geven over de 
oor sprong en de toestand van het object – 
bijvoor beeld vinger afdrukken van de maker  
in de klei, sporen die wijzen op het gebruik  
van bepaalde hulp middelen en jaarringen bin-
nen houten panelen. Het project vindt plaats  
in nauwe samen werking tussen dataweten-
schappers van het Centrum Wiskunde & Infor-
matica (CWI) en experts van de collectie van 
het Rijksmuseum, en wordt uitgevoerd onder 
de vlag van het NICAS (Netherlands Institute 
for Conservation+Art+Science+) en gefinan-
cierd door NWO.

Virginaal van Johannes Ruckers (BK-KOG-595) 
Gastonderzoekster Tamar Hestrin-Grader doet 
een promotieonderzoek naar de materialen  
en technieken van de decoraties op Ruckers 
instru ment uit 1640. In samenwerking met het 
Metropolitan Museum of Art, de Universiteit 
Leiden en de Hogeschool voor de Kunsten in Gent 
worden een of meerdere weten schappe lijk 
verantwoorde reconstructies van het gehele 
instrument voorbereid.
Halfmodellen Technisch onderzoek van de ruim 
350 halfmodellen in de marinemodellen collec-
tie om met de aldus verkregen data de modellen 
nauwkeuriger geografisch en chrono logisch  
te ordenen alsmede meer inzicht te krijgen in 
de precieze rol die ze speelden in de Nederlandse 
scheepsbouw. Dit project wordt gefinancierd 
door het Scato Gockinga Fonds/Rijksmuseum 
Fonds en Van Liemt-Gratema Fonds/
Rijksmuseum Fonds.

Papier en foto’s 

 Behandelingen prenten en tekeningen 
(onderhoud collectie, aanwinsten, bestands
catalogus, van kleinere tot uitgebreidere 
behandelingen, soms alleen onderzoek)

661 objecten, waaronder: 
Amen, Woody van Habanera, beschilderd orgel-
boek. Rotterdam, 1961. RP-T-2021-13
Jarram, Nour-Eddine Moroccan Youngsters, 
aquarel. Enschede, 2015–2020.  
RP-T-2021-144 t/m 257
Jollain, Gérard Vijf christelijke allegorische voor
stellingen, prent, gemonteerd op linnen en 
voor zien van papieren omlijstingen en houten 
rollen. Parijs, ca. 1685–1700.  
RP-P-2020-230 t/m 234

 Behandelingen foto’s en fotoalbums 
(onderhoud collectie, aanwinsten, bestands
catalogus, van kleinere tot uitgebreidere 
behande lingen, soms alleen onderzoek) 

904 objecten, waaronder: 
Anoniem Portret van Walter van Erven Dorens  
in het uniform van de vrijwillige brandweer 
(Sansome Hook & Ladder Company No. 3), 
daguerreotypie. Verenigde Staten, ca. 1852–1860. 
RP-F-2021-18 
Mapplethorpe, Robert 59 foto’s, portretten, 
bloemen en homo-erotische kunst, ontwikkel-
gelatinezilverdruk, 1978–1982. RP-F-2019-243-1 
t/m 20, RP-F-2019-293-1 t/m 35, RP-F-2019-291 
en -292 en RP-F-2020-22 en -23
In het kader van PK Online werden 668 prenten 
en tekeningen geconserveerd en opgezet,  
en 307 prenten uit diverse collecties omgepakt 
in zuurvrije omslagen.

IMPACT4Art Zie hierna onder Meubelen.
CRYSTINART Dit project met de volledige naam 
Crystallization damage at the Interfaces  
of Artworks is een samenwerking tussen het 
Natuur kunde Instituut (IoP) van de Universiteit 
van Amsterdam, de universiteiten van Bologna 
(Italië) en Pau (Frankrijk), en het Rijksmuseum. 
Twee promovendi en een fellow voeren sinds 
2020 experimenteel onderzoek uit om inzicht 
te krijgen in de fysische, chemische en mecha-
ni sche werking van zoutkristallisatie in gelaagde 
poreuze materialen als keramiek, natuursteen 
en muurschilderingen, met als doel de degra da-
tie processen van door zouten bedreigde kunst-
werken nauwkeuriger te kunnen voorspellen en 
betere conserveringsstrategieën te ontwikkelen.

Meubelen

Behandelingen beeldhouwkunst
5 objecten, waaronder 
Sluter, Claus Calvarie, buxushout met resten 
polychromie. Dijon, ca. 1390–1410. BK-2021-16

Behandelingen meubelen
5 objecten, waaronder 
Anoniem Houten doos voor zegelstenen 
(schenking van de erven Robert H. van Gulik), 
tropisch hout met lakwerk. Korea, ca. 1900-
1950. AK-RAK-2020-81
Doomer, Herman Kabinet, eikenhout belijmd 
met ebbenhout, paarlemoer. Amsterdam, 1632. 
BK-2020-1

Verhuizing naar CC NL
De studiecollectie-meubelopstelling in het 
nieuwe depot van het Rijksmuseum in Amers-
foort, CollectieCentrum Nederland (CC NL), 
werd afgerond, met een ruime selectie van  
de belangrijkste Nederlandse kasten en stoelen, 
spiegels en bouwfragmenten. Hier kan met 
kleine groepen studenten en onderzoekers de 
ontwikkeling van het meubel en ornament in 
Nederland worden bestudeerd. 20 bedstedes 
en hemelbedden werden samen met de afdeling 
textielrestauratie opgebouwd in CC NL en even-
als de overige meubelen en de grote collectie 
bouwfragmenten chronologisch en thematisch 
geordend. Ze zijn daarmee beschikbaar gemaakt 
voor intensievere bestudering en vergelijking.

Behandelingen (scheeps)modellen
10 objecten, waaronder:
Anoniem Model van het fregat Pallas Athene, 
hout, textiel, polychromie. Nederland, 1798. 
NG-KOG 2714
Anoniem Halfmodel van een linieschip van 
68 stukken, hout, polychromie. Nederland, 1797. 
NG-MC-272-2

Anoniem Halfmodel van een linieschip van 
68 stukken, hout, polychromie. Amsterdam, 
1798. NG-MC-278
Anoniem Halfmodel van een fregat van 
32 stukken, hout, polychromie. Nederland, 1809. 
NG-MC-301
Anoniem Halfmodel van een fregat van 
32 stukken, hout, polychromie. Nederland, 1797. 
NG-MC-312
Anoniem Halfmodel van een fregat van 
50 stukken, hout, polychromie. Nederland, 1809. 
NG-MC-318-1
Anoniem Halfmodel van een fregat van 
60 stukken, hout, polychromie. Nederland, 1828. 
NG-MC-321
Anoniem Model van een fregat van 24 stukken, 
hout, textiel, messing, mica, polychromie. 
Nederland, 1780–1806. NG-MC-659

 Tentoonstellingen en presentaties  
in het Rijksmuseum

Voor de tentoonstelling Slavernij werd de 
installatie La Bouche du Roi op- en afgebouwd.

Bruiklenen
In 2021 zijn circa 75 meubelen, lakwerkobjecten 
en beeldhouwwerken gereedgemaakt voor 
opstelling en bruikleen in binnen- en buitenland. 

Onderzoek
Hugo de Groot’s Bookchest Een team bestaande 
uit afgevaardigden van het Centrum Wiskunde 
& Informatica, de Universiteit van Amsterdam, 
het Rijksmuseum en de Universiteit Leiden deed 
in 2019–2021 onderzoek naar de datering van 
de boekenkist waarin volgens overlevering Hugo 
de Groot ontsnapt zou zijn uit Slot Loevestein. 
Line trajectory X-ray tomo graphy werd ontwik-
keld om met dendrochrono logisch onderzoek 
de leeftijd van het hout van twee grote boeken-
kisten vast te stellen. In 2021 won het team de 
NWO Team Science Award. Deze prijs, uitgereikt 
door het NWO-domein van Exacte en Natuur-
wetenschappen, beloont het meest inspirerende 
en succesvolle team van jonge en senior onder-
zoekers, getraind en afkomstig uit verschill ende 
disciplinaire velden, die samen een wetenschap-
pelijke uitdaging zijn aangegaan waarbij hun 
individuele capaciteiten en expertise elkaar aan-
toonbaar versterken. Zie NWO | Team Science 
Award
Museumklimaat De werkgroep Klimaat,  
met vertegenwoordigers van de afdelingen 
Conservation & Science en Gebouwenbeheer & 
Techniek, heeft onderzoek gedaan naar de moge-
lijkheden om het energieverbruik van het 
Rijksmuseum te verduurzamen zonder risico 
op schade voor objecten. Aanbevelingen aan de 
directie zullen in 2022 worden geïmplementeerd.
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 Bruiklenen, gastmusea en reizende 
tentoonstellingen 

In 2021 werd circa 500 uur aan eigen schilderijen 
en lijsten gewerkt ter voorbereiding voor bruik-
lenen in binnen- en buitenland. In totaal zijn 
177 schilderijen en lijsten bekeken, waar van er 
119 zijn gereedgemaakt voor bruiklenen. 23 schil-
derijen hebben een nieuwe klimaatlijst gekregen, 
waarvan 3 tevens een reislijst. 
  

Workflows
In 2021 zijn de workflows rond aanwinsten, 
langdurige bruiklenen en uitgaande bruiklenen 
doorgelicht om het proces binnen het atelier 
en de samenwerking met betrokken afdelingen 
te optimaliseren en de gewerkte uren beter  
te registreren.

Onderzoek
Operatie Nachtwacht In juli 2019 is Operatie 
Nachtwacht van start gegaan in het Rijks-
museum. Dit grootschalige multidiscipli naire 
onderzoeksproject is opgezet om zoveel moge-
lijk informatie te vergaren over de con ditie  
en het maakproces van De Nachtwacht (SK-C-5) 
met het oog op het optimaal bewaren voor  
de toekomst en een restauratie behandeling.
Operatie Nachtwacht: Onderzoek In 2021 is de 
onderzoeksfase afgerond. De in 2020 verkregen 
data van De Nachtwacht werden verder uitge-
werkt en geïnterpreteerd en tijdens de weke-
lijkse teambijeenkomsten gepresenteerd en 
bediscussieerd. Parallel is uitgebreid verfmonster-
onderzoek uitgevoerd en zijn verfreconstructies 
gemaakt. Aan de hand van alle informatie zijn 
twee documenten opgesteld: een conditie-onder-
zoeksrapport en een behandeling-beslis-
document inclusief drie behandelopties met 
besliscriteria, die in juni met de begeleidings-
commissie en de stuur groep zijn gedeeld.  
Op basis van deze documenten heeft de stuur-
groep gekozen om eerst de behandeling van 
deformaties in het schilderij uit te voeren, en de 
mogelijkheid van een eventuele volledige restau-
ratie (inclusief vernisafname), die wenselijk  
is maar niet urgent, verder uit te zoeken.  
De onderzoeks resultaten en het behandelings-
besluit zijn gedeeld met vakgenoten en het 
publiek en gepresenteerd in een online-
symposium dat op 8 december 2021 in het 
Auditorium van het Rijksmuseum heeft 
plaatsgevonden.
Operatie Nachtwacht: Onderzoek – missende 
stukken Aan de hand van de kleine 17de-eeuwse 
kopie van het werk toegeschreven aan Gerrit 
Lundens zijn, in combinatie met neurale netwer-
ken en kunstmatige + (AI), de ontbrekende delen 
langs de randen van De Nachtwacht digitaal 
gereconstrueerd. Vervolgens zijn ze op ware 

grootte afgedrukt en rondom het schilderij 
geplaatst om een indruk te geven van het  
oor spronkelijke formaat. In de zomer van het 
verslag jaar is deze reconstructie van de oor-
spronkelijke voorstelling van De Nachtwacht 
gepresenteerd aan het publiek.
Operatie Nachtwacht: Onderzoek – 
mechanische aspecten Ter voorbereiding van 
de structurele behandeling van De Nachtwacht 
is extra onderzoek uitgevoerd om meer inzicht 
te krijgen in de hechting tussen het originele 
doek en het in 1975 aangebrachte bedoekings-
doek, zoals de conditie van de washars en het 
bedoekingsdoek zelf. Zo is er met de TU Delft 
Shearography uitgevoerd, een optische onder-
zoekstechniek die defecten onder het oppervlak 
en tussen de lagen kan waarnemen. In samen-
werking met de Technische Universiteit Eind-
hoven (TU/e) wordt nagerekend (gemodel leerd) 
wat de defor maties (rimpelingen) die nu in het 
bedoekingsdoek zitten, hebben veroorzaakt. 
Hiervoor wordt naar verschillende factoren 
gekeken, zoals de manier van opspannen, het 
houten spieraam en het klimaat op zaal voor 
de verbouwing. Met oog op de toekomst worden 
bij de TU/e micro-tensile testen van de draden/
vezels uitgevoerd die wat kunnen vertellen over 
de toekomstige sterkte van het doek. De con-
ditie en het smeltpunt van de washarsspecie  
is onderzocht met gaschromato grafie-massa-
spectrometrie, differential scanning colormetrie 
(DSC) en een gekalibreerd smeltpuntapparaat. 
Operatie Nachtwacht: Voorbereiding van  
de structurele behandeling Ter voorbereiding 
van de structurele behandeling werden diverse 
expertmeetings gehouden, digitaal en ter plekke 
bij het schilderij. De configuratie van het nieuwe 
spanraam en de opspanmethode wordt in 
samen werking met Antonio Iaccarino Idelson 
(Equilibrarte, Rome) uitgewerkt. Ook werd  
de structurele behandeling voorbereid, onder 
andere door het ontwerpen van een op maat 
gemaakte werktafel en -brug.
Operatie Nachtwacht: Samenwerkings-
projecten AkzoNobel Twee van de drie gezamen-
lijke onderzoeksprojecten met betrekking  
tot De Nachtwacht zijn voortgezet. Het derde 
project, Optimalisatie lichtplan Nachtwacht,  
dat zich richt op de kijkervaring van toeschouwers 
van De Nachtwacht en in hoe verre deze geopti-
maliseerd kan worden, is in het verslagjaar 
afgerond c.q. vroegtijdig gestopt vanwege  
de beperkingen rond COVID-19. 
1 Reproduceerbaarheid van de donkerste 

zwarten: onderzoek naar de ColorChecker
kaart die gebruikt wordt bij het fotograferen 
van 17de-eeuwse schilderijen, laat zien dat 
voor het fotograferen van zwarte partijen niet 
alleen de kleurenkaart belangrijk is voor 

Verhuizing naar CC NL
In de zomer van 2021 werd de verhuizing vol-
tooid van de collectie van het Rijksmuseum 
van het depot in Lelystad naar CollectieCentrum 
Nederland (CC NL) in Amersfoort. 1.568 foto’s 
werden in nieuwe mappen opgezet, de oude 
mappen verbeterd of in nieuwe dozen geplaatst, 
en ca. 150 stofomslagen werden ingeplakt.

Externe restauraties
62 boeken uit de bibliotheek en het prenten-
kabinet werden extern gerestaureerd.

 Tentoonstellingen en presentaties  
in het Rijksmuseum

Voor de tentoonstelling Slavernij werden 
12 werken op papier opgezet en ingelijst, waar-
onder Robert Jacob Gordons grote panorama 
van Kaapstad en omgeving. 
Voor de tentoonstelling Vergeet mij niet werden 
47 prenten en tekeningen opgezet en ingelijst.
Voor de presentatie Atlas Amsterdam van het KOG 
in de prentenkabinetten werden 60 prenten  
en tekeningen opgezet en ingelijst. 
Voor de presentatie Kikkers en kaaskoppen  
in de prentenkabinetten werden 66 prenten 
opgezet en ingelijst. 
Voor diverse presentaties in de 20ste eeuw,  
het Aziatisch Paviljoen en de Special Collections 
werden ca. 75 werken geconserveerd, opgezet 
en ingelijst.

Bruiklenen 
In 2021 werden 1 affiche, 4 prentenalbums, 
2 aquarellen, 3 boeken, 26 foto’s, 1 fotoalbum, 
1 deel uitmaakt van een Duits, levensgroot 
geschilderd panorama. Het materiaaltechnisch 
onderzoek beoogt de onbekende herkomst  
en functie van dit object te ontrafelen en vast 
te stellen hoe lichtgevoelig de gebruikte 
kleurstoffen en pigmenten zijn. 

Schilderijen en lijsten

Behandelingen schilderijen
Geerling, Frederik Lambertus Tafereel uit de 
‘Kongsioorlogen’, WestKalimantan 1853, 1887. 
NG-2019-504
Jacobsz, Dirck Portret van Pompeius Occo, 
ca. 1531. SK-A-392
Jacobsz, Dirck Een groep schutters, 1559. SK-C-402
Van Hemessen, Catherina Portret van een vrouw, 
1548. SK-A-4256
Lelie, Adriaan de Portret van Jan de Bosch 
(1737–1823) en Margaretha Kroon (1741–1824), 
ca. 1800. SK-A-5078
Mostaert, Jan Jansz Portret van een vrouw, 
ca. 1525. SK-A-3843

Scorel, Jan van Portret van een Haarlems 
burger, 1529. SK-A-3853
ca. 194 uur werd besteed aan het opstellen  
van conditierapporten van en werkzaamheden 
voor aanwinsten/nieuwe langdurige bruiklenen 
(waarvan 62 uur aan aanwinsten uit 2020). 
Zowel schilderijen als lijsten van 9 aanwinsten 
en 5 nieuwe langdurige bruiklenen werden 
gecontroleerd en behandeld en/of aangepast.

Externe behandelingen
Door restauratieatelier SRAL (Stichting 
Restauratie Atelier Limburg), Maastricht:
Glauber, Johannes Arcadisch landschap  
met badende Diana, ca. 1700. SK-A-119
Glauber, Johannes Arcadisch landschap met 
Salmacis en Hermaphroditus, ca. 1700. SK-A-1217

Behandelingen lijsten
Cassettalijst bij Jan Jansz Mostaert, Portret van 
een vrouw (SK-A-3843). SK-L-6406 
Cassettalijst bij Dirck Jacobsz, Pompeius Occo 
(SK-A-3924). SK-L-5143 
Geïntegreerde lijst bij Jacob Cornelisz van 
Oostsanen, Portret van Jan Gerritsz van Egmond 
(SK-A-3838). SK-L-6940 

Extern vervaardigde nieuwe lijsten
Dirck Jacobsz Een groep schutters, 
middenpaneel (SK-A-402-1). SK-L-6964 
Dirck Jacobsz Een groep schutters, linker 
zijpaneel (SK-A-402-2). SK-L-6965 
Dirck Jacobsz Een groep schutters, rechter 
zijpaneel (SK-A-402-3). SK-L-6966 

Verhuizing naar CC NL
In de zomer van 2021 werd de verhuizing voltooid 
van de collectie van het Rijksmuseum van  
het depot in Lelystad naar CollectieCentrum 
Nederland (CC NL) in Amersfoort. In het verslag-
jaar zijn 3.421 schilderijen met bijbehorende 
lijsten en 1.185 losse lijsten verhuisd. In samen-
werking met de conservatoren zijn de schilde-
rijen in CC NL zowel op chronologische volgorde 
als op genre opgehangen. De losse lijsten zijn 
eveneens chronologisch onder gebracht in de 
schilderijen compartimenten. 

 Tentoonstellingen en presentaties  
in het Rijksmuseum

Voor de tentoonstellingen Slavernij en Vergeet 
me niet werden 106 schilderijen en lijsten 
gecontroleerd en indien nodig behandeld.
Voor de presentatie in Rijksmuseum Schiphol 
werden 10 schilderijen en lijsten gecontroleerd 
en indien nodig behandeld. 
Voor de vaste opstelling in het hoofdgebouw 
werden 18 schilderijen en lijsten gecontroleerd 
en indien nodig behandeld.
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reproduceer bare foto’s, maar ook dat de 
oppervlakte-eigenschappen zoals glans 
moeten worden beoordeeld. 

2 Impasto-effect: Rembrandt staat bekend om 
zijn impastotechniek, dikke verf die op het 
doek wordt aangebracht om een opvallende 
driedimensionale structuur te verkrijgen.  
In dit project wordt onderzocht wat er nodig 
is om zo’n verf te maken. In het verslagjaar 
zijn met AkzoNobel reologiestudies (onder-
zoek naar hoe vloeistoffen stromen) uitgevoerd, 
die laten zien dat het type olie van invloed  
is bij het verkrijgen van een pasteuze loodwit-
olieverf. Kleine toevoegingen van ei aan de 
verf helpt een impastoverf te creëren, maar 
zijn niet essentieel. Verder onderzoek zal zich 
onder andere richten op de relatie tussen  
de verfdikte en de drogingstijd.

Operatie Nachtwacht: Het geheim van  
de Meester Door de makers van het televisie-
programma Het geheim van de Meester is in 
2021 voor het publiek een reconstructie van 
De Nachtwacht op ware grootte gemaakt  
en getoond in de Voorhal van het Rijksmuseum. 
Voor de reconstructie is gebruikgemaakt van 
de onderzoeksresultaten die verkregen zijn  
in Operatie Nachtwacht. In samenwerking  
met POSvideo/Idtv en de onderzoekers van 
Operatie Nachtwacht is gewerkt aan vier regu-
liere afleveringen en vier afleveringen voor 
NPO extra, die beide in 2022 worden uit ge zonden. 
Operatie Nachtwacht: Restauratiegeschiedenis 
Het onderzoek naar de restauratiegeschiedenis 
van De Nachtwacht is gecontinueerd. Het richt 
zich op de verschillende restauratoren die in het 
verleden aan het schilderij hebben gewerkt  
en de methodes en materialen die ze daarbij 
hebben gebruikt. In 2021 lag de focus op de 17de 
en 18de eeuw en op het onderzoek naar het 
archief van de Commissie van Toezicht en Advies 
van de Schilderijen van de Stad Amsterdam.
Operatie Nachtwacht: Kloveniersdoelen In 2021 
is het multidisciplinaire onderzoek voorgezet 
naar de 6 schilderijen die samen met De Nacht
wacht in de Grote Zaal van de Kloveniers doelen 
hebben gehangen: Von Sandrart (SK-C-393), 
Flinck (SK-C-370 en SK-C-371), Backer (SK-C-1174), 
Pickenoy (SK-C-1177) en Van der Helst (SK-C-375). 
Dit project heeft als doel om vragen te beant-
woorden omtrent de opdrachtverstrekking, het 
maakproces en de conditie van de verschil lende 
schilderijen.
Rembrandt Conservation Histories De redactie 
van deze peer-reviewed publicatie, een bunde-
ling van de presentaties gehouden tijdens  
het gelijknamige Rijksmuseum-symposium  
op 8 en 9 november 2018, is in het verslagjaar 
afgerond; het boek kwam uit in de zomer  
van 2021.

Rembrandt-studies: Rembrandt (?), Portret 
van een man (SK-X-82) en Portret van een vrouw 
(SK-X-83) In het verslagjaar zijn deze portretjes 
uit een externe collectie gedocumen  teerd  
en vond onderzoek plaats met onder andere 
röntgen, IRR en MA-XRF naar hun authenticiteit, 
conditie, schildertechniek en pigmentgebruik. 
De verkregen informatie wordt gecombineerd 
met (kunst)historisch en archiefonderzoek.
Rembrandt-studies: Rembrandt, De eendracht 
van het land (inv.nr. 1717) In 2021 is dit schilderij 
uit de collectie van Museum Boijmans 
Van Beuningen onderzocht met MA-XRF.
Rembrandt-studies: Rembrandt (atelier?), 
Man met de rode muts (inv.nr. 2113) In het ver-
slag jaar is onderzoek van dit schilderij uit de 
collectie van Museum Boijmans Van Beuningen 
voortgezet. Samen met dit museum en het 
Rembrandthuis werd aan een gezamenlijke 
wetenschappelijke publicatie gewerkt voor  
de website van Boijmans.
Rembrandt-studies: Rembrandt, De verloo
chening van Petrus (SK-A-3137) In 2021 is het 
materiaaltechnische onderzoek van dit schilde-
rij uit eigen collectie voortgezet. 
Johannes Vermeer Het onderzoek in samen-
werking met het Mauritshuis in Den Haag naar 
de materialen en schildertechniek van Johannes 
Vermeer is voortgezet. In het verslagjaar werden 
Diana en haar nimfen (MH 406/SK-X-75) en 
Gezicht op Delft (MH 92/SK-X-76) van het Maurits-
huis met geavanceerde, non-invasieve beeld-
technieken onderzocht. De in 2020 verkregen 
data van de 4 schilderijen uit de Rijksmuseum-
collectie werden verder uitgewerkt en geïnter pre-
teerd en aan de onderzoeksgroep gepresenteerd. 
Alle verkregen informatie wordt gecombineerd 
met (kunst)historisch onderzoek en vergeleken 
met historische kunsttechnologische bronnen 
en archiefdocumenten. Van de 6 werken in het 
Mauritshuis en het Rijksmuseum werden de verf-
dwarsdoorsnedes in de collectie van het Doerner 
Institut in München systematisch gedocu men-
teerd, gefotografeerd en onder zocht met behulp 
van licht- en elektronen microscopie. In samen-
werking met de Gemäldegalerie Alte Meister  
in Dresden werden de resultaten van het door 
het Rijksmuseum uitgevoerde MA-XRF-onderzoek 
van hun Brieflezend meisje bij het venster  
(inv.nr. 1336) uitgewerkt voor een publicatie.
Bestandscatalogus Spaanse schilderijen  
De technical notes bij Francisco de Goya, Portret 
van Don Ramón Satué (SK-A-2963) werd 
afgerond en aangeleverd voor publicatie.
Bestandscatalogus Italiaanse schilderijen  
Het materiaaltechnisch onderzoek naar de 
198 schilderijen in dit project werd voortgezet 
middels de toepassing van non-invasieve  
onder zoeksmethodes conform het hiervoor 

Onder de verflagen van De Nachtwacht werd een voorbereidende schets ontdekt. Daaruit blijkt onder meer  
dat Rembrandt tijdens het schilderen nog tal van wijzigingen aanbracht. De schets bestaat uit een beige verf  
die veel krijt bevat, hetgeen goed te zien is op deze macro-XRF-scan die het aanwezige calcium toont.
Ook kon een digitale reconstructie worden gemaakt van de in het verleden rondom afgesneden gedeelten.  

AkzoNobel is hoofdpartner van Operatie Nachtwacht en dankzij de steun van particulieren, fondsen, corporate 
partners, de gemeente Amsterdam en het Amsterdam Museum kan het museum dit grootscheepse 
onderzoeksproject naar Rembrandts beroemde schuttersstuk realiseren
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van textiel en accessoires in dozen, zoals onder-
goed, korsetten, poppen en kragen, en van kinder- 
en poppenkleren. Tot nu toe zijn bijna 2.000 
voorwerpen gecontroleerd, ongeveer een derde 
van het totaal. Voor het grootste deel ervan zijn 
ook de bewaar omstandigheden verbeterd. 

Uitgebreide behandelingen
Drakenmantel zijde en metaaldraad. China, 
19de eeuw. AK-RAK-2019-120
Zeilen van scheepsmodel linnen. Nederland, 
19de eeuw. NG-KOG-2714

 Tentoonstellingen en presentaties  
in het Rijksmuseum

In de tentoonstelling Slavernij werden 3 textiele 
en organische objecten tentoongesteld, waar-
onder 2 bruiklenen. 
Voor de tentoonstelling Revolusi! in 2022 
werden 16 vlaggen behandeld. 
Voor de halfjaarlijkse wissel in het Aziatisch 
Paviljoen zijn 21 kimono’s opgehangen. 
Voor een kleine presentatie in de Special 
Collections werden 12 kasjmiersjaals 
voorbereid en opgehangen. 

Bruiklenen
In 2021 werden 64 objecten van textiel gereed-
gemaakt voor opstelling en bruikleen in binnen- 
en buitenland

Verhuizing naar CC NL
In het nieuwe depot van het Rijksmuseum  
in Amersfoort, CollectieCentrum Nederland 
(CC NL), werden samen met de afdeling meubel-
 restauratie 20 bedstedes en hemelbedden 
opgebouwd en chronologisch en thematisch 
geordend. Ze zijn daarmee beschikbaar gemaakt 
voor intensievere bestudering en vergelijking.

Onderzoek
Verzwaarde zijde Het Rijksmuseum heeft een 
groot aantal objecten van verzwaarde zijde  
in de kostuumcollectie, die voor grote conser-
verings problemen kunnen zorgen. Dit onder-
zoek heeft als doel een beter begrip te krijgen 
van de problematiek, de oorzaken en de 
mogelijke oplossingen. 
Wassen witgoed en damasten Het in 2020 
gestarte onderzoeksproject naar wasmiddelen 
en -methodes voor het verantwoord en efficiënt 
wassen van witte damasten is in 2021 voort-
gezet. Om verschillende ervaringen, gebruikte 
middelen en toegepaste methodes te inven-
tariseren, is een survey aan textielrestauratoren 
wereldwijd verzonden. 
Afsetters In het verslagjaar is een onderzoek 
afgerond naar het gebruik van verf en inkt als 
retouches in het wandtapijt Niobe’s Hoogmoed 

(François Spierings, 1610). Publicatie in The 
Rijksmuseum Bulletin is gepland voor 2022.

Science

Onderzoek
Operatie Nachtwacht Zie onder Schilderijen  
en lijsten. 
Operatie Nachtwacht: Onderzoek Zie onder 
Schilderijen en lijsten.
Operatie Nachtwacht: Onderzoek – missende 
stukken Zie onder Schilderijen en lijsten.
Operatie Nachtwacht: 
Onderzoek – mechanische aspecten Zie onder 
Schilderijen en lijsten.
Operatie Nachtwacht: Voorbereiding van  
de structurele behandeling Zie onder Schilderijen 
en lijsten.
Operatie Nachtwacht: Samenwerkings projecten 
AkzoNobel Zie onder Schilderijen en lijsten.
Operatie Nachtwacht: Het geheim van de Meester 
Zie onder Schilderijen en lijsten. 
Operatie Nachtwacht: Kloveniersdoelen 
Zie onder Schilderijen en lijsten. 
Rembrandt-studies: Rembrandt (?),  
Portret van een man (SK-X-82) en Portret van 
een vrouw (SK-X-83) Zie onder Schilderijen 
en lijsten.
Rembrandt-studies: Rembrandt, De eendracht 
van het land (inv.nr. 1717) Zie onder Schilderijen 
en lijsten.
Rembrandt-studies: Rembrandt (atelier?),  
Man met de rode muts (inv.nr. 2113) Zie onder 
Schilderijen en lijsten.
Rembrandt-studies: Rembrandt, De verloo che
ning van Petrus (SK-A-3137) Zie onder Schilderijen 
en lijsten.
Johannes Vermeer Zie onder Schilderijen 
en lijsten.
Samenwerkingsproject Rijksmuseum – 
Mauritshuis Mogelijk gemaakt door Mylan  
en het Mauritshuis, wordt aan de schilderijen-
collecties van Rijksmuseum en Mauritshuis 
onderzoek gedaan met behulp van macro sco-
pische en microscopische chemische imaging-
technieken. Een van de projecten waar 
geza men lijk aan gewerkt wordt is het materiaal-
technisch onderzoek van de schilderijen  
van Johannes Vermeer.
Driedimensionaal begrip van 
degradatieproducten in schilderijen Zie onder 
Schilderijen en lijsten.
Kramer-Lems Automatic Thread-level Canvas 
Analysis Zie onder Schilderijen en lijsten.
Fundamenteel begrip van olieverfdegradatie 
Met ondersteuning van NWO wordt onderzoek 
gedaan naar de rol van water in de chemische 
processen die degradatie van olieverf veroor-
zaken. In 2021 is gebleken dat het mogelijk is 

ontwik kelde protocol. Er zijn 19 schilderijen nader 
onderzocht met onder meer MA-XRF, SWIR, 
X-radiografie en MA-XRPD. Aan een aantal ge -
selecteerde schilderijen, waaronder Fra Barto-
lommeo (omgeving van), De heilige familie met 
de kleine Johannes (SK-A-3376), Fra Angelico, 
Madonna van nederigheid (SK-A-3011) en 
Antonio Mancini, Het arme kind (SK-A-1884), 
werd uitgebreider onderzoek gedaan. In totaal 
zijn 10 technical notes geschreven. 
Bestandscatalogus Dutch paintings of the 
17th century In het verslagjaar hebben de restau-
ratoren van 10 schilderijen technical notes 
opgesteld, werd de redactie van 34 technical 
notes voortgezet en werden van 22 schilderijen 
de technical notes afgerond en aangeleverd 
voor publicatie. De ‘Notes on the use’ van de 
gedruk te catalogus uit 2007 werd voor wat 
betreft het materiaaltechnische gedeelte her-
schreven voor online-publicatie en de interne 
‘Handleiding restauratoren Bestandscatalogus 
17de eeuw, deel II’ (2009) werd herzien.
Dendrochronologie In 2021 zijn de houten 
dragers van 6 schilderijen dendrochrono logisch 
onderzocht in het kader van het Veni-project 
‘Wood for goods. Unravelling the production  
of wooden art objects in the Low Countries 
during the Renaissance’, een samenwerking 
met de Universiteit van Amsterdam: Dirck 
Jacobsz (SK-C-402); anoniem (SK-A-496 en -497); 
Gerard Dou (SK-A-89) en Rembrandt (?)  
(SK-X-82 en -83).
MITEEMA In dit project, voluit geheten ‘Multi 
Isotopic Analysis of Early Modern Art: linking 
origin, trade and production of raw materials 
with provenance research’, worden de lood iso-
topen uit loodhoudende verven bepaald van 
een serie schilderijen uit de Rijksmuseum-
collectie. In 2021 zijn de onderzoeksresultaten 
gepubliceerd van 77 gedateerde 17de-eeuwse 
schilderijen en 27 verschillende Nederlandse 
schilders. Deze studie laat zien dat er signifi-
cante veranderingen in de isotoopverhoudingen 
van het lood en dus van de loodbron zijn aan 
het begin, midden en einde van de 17de eeuw. 
Deze isotopische verschuivingen zijn gerela teerd 
aan belangrijke historische en sociaalecono mi-
sche gebeurtenissen, zoals de Engelse Burger-
oorlog en Engels-Nederlands-Franse conflicten. 
In het verslagjaar werden twee artikelen gepubli-
ceerd en werd het project afgerond. Het onder-
zoeksproject wordt uitgevoerd in samenwerking 
met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) onder 
de vlag van het NICAS (Netherlands Institute 
for Conservation+Art+Science+) en gefinancierd 
door NWO.
Driedimensionaal begrip van degradatie-
producten in schilderijen In dit samenwerkings-
project met de universiteiten van Amsterdam, 

Utrecht en Antwerpen worden geavanceerde 
analytische onderzoekstechnieken gecombi neerd 
om de vorming, ontwikkeling en levensloop 
van veroudering en verandering van pigmenten 
in schilderijen beter te begrijpen. In het ver slag-
jaar werden verschillende minuscule verf-
monsters driedimensionaal in beeld gebracht 
om een beter kwantitatief inzicht te krijgen  
in de pigmentsamenstelling van de verflagen 
van De Nachtwacht. Daarnaast is er met kunst-
matige intelligentie (AI) gekeken naar de auto-
matische herkenning van verfdegradatie  
op basis van een chemisch profiel. Dit project 
wordt uitgevoerd onder de vlag van het NICAS 
(Netherlands Institute for Conservation+Art+ 
Science+) en gefinancierd door NWO.
Kramer-Lems Automatic Thread-level Canvas 
Analysis Dit project richt zich op het maken 
van röntgenopnames van schilderijen op doek 
waarbij met computationele methodes doek-
analyses en -correlaties worden uitgevoerd.  
In het verslagjaar zijn onder andere röntgen-
opnames gemaakt van 16 schilderijen voor  
de bestandscatalogus Italiaanse schilderijen. 
Het onderzoek wordt gesponsord door het 
Kramer-Lems Fonds.
Preventieve Conservering Hierbij gaat het onder 
andere om het monitoren van het museum-
klimaat en maatregelen die degradatie van kunst 
kunnen tegengaan. Vanuit de museumbrede 
werkgroep Duur zaam  heid is de werkgroep 
Klimaat, met vertegen woordigers van de afde-
lingen Conservation & Science en Gebouwen-
beheer & Techniek, voortgezet met als eerste 
doel te onderzoeken of binnen de huidige 
klimaat specificaties energiebesparing mogelijk 
is door efficiënter gebruik te maken van de 
klimaat installatie.
Laser cleaning van schilderijlijsten Het onder zoek 
naar de mogelijke toepassing van laser tech-
nologie bij het verwijderen van bronsverf-over-
schilderingen op vergulde lijsten is voortgezet. 
Dit onderzoek is een samen werking met het 
IFAC (Institute of Applied Physics) in Florence. 
In het verslagjaar zijn oplosmiddelen en oplos-
middelen-gels getest op verouderde en niet 
verouderde mock-ups van een met bronsverf 
overschilderde olievergulding ten bate van het 
systematisch testen en vergelijken van verschil-
lende laser systemen.

Textiel

 Behandelingen algemeen (onderhoud collectie, 
aanwinsten, bestandscatalogus, van kleinere  
tot uitgebreidere behandelingen, soms alleen 
onderzoek)

Er is grote vooruitgang geboekt met conditie-
checks, aanvulling van registratie en de foto grafie 
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om de kinetiek van de kristallisatie van metaal-
zepen in groot detail te bestuderen. Met dit 
fundamentele werk beginnen we te begrijpen 
waarom zink- en loodzepen zich zo verschillend 
gedragen in schilderijen. Dit onderzoek vindt 
plaats in samenwerking met HIMS-UvA en is 
gefinancierd door NWO.
Preventieve conservering De werkgroep Preven-
tieve Conservering bespreekt de behoefte aan 
en het belang van maatregelen die degradatie 
van kunst kunnen tegengaan. Hierbij gaat  
het onder andere om het monitoren van het 
museumklimaat, de ontwikkeling en toepassing 
van geschikte tentoonstellingsmaterialen  
en onderzoek naar innovatieve preventieve 
maat regelen. In het verslagjaar is de toepassing 
van Metal Organic Frameworks (MOFs) voor 
vitrines onderzocht, een samenwerking met  
de Universiteit van Amsterdam. MOFs kunnen 
gebruikt worden voor monitoring en absorptie 
van schadelijke stoffen. Bij de Universiteit  
van Amsterdam zijn verschillende typen MOFs 
ontwikkeld voor de absorptie van zwavel. Pilot-
studies waarin zilver en MOFs zijn blootgesteld 
aan zwavel lieten zien dat de MOFs nog geen 
detecteerbare hoeveelheden zwavel opnamen. 
Er zal verder worden gewerkt aan een ander 
type MOF dat meer gevoelig is voor zwavel.
Begrip van moleculair transport door multilagen 
In 2021 is veel vooruitgang geboekt in het onder-
zoek naar de invloed van omgevings condities 
op chemische degradatiereacties in schilde rijen 
ten behoeve van de preventieve conservering. 
Er is een computermodel ontwikkeld waarmee 
het transport van water door multilagen kan 
worden beschreven, met een nadruk op de 
wissel werking tussen alle lagen van een schilderij 
(bijvoorbeeld vernis, olieverf, grondering en 
drager). Dit model is gepresenteerd op een 
internationale conferentie en wordt in 2022 
gepubliceerd. Ook is in samenwerking met twee 
onderzoeksgroepen van scheikunde aan de Uni-
versiteit van Amsterdam een experiment opge-
zet waarbij de moleculaire omgeving van water 
in verf kan worden onderzocht. Dit project  
is mogelijk gemaakt door The Bennink 
Foundation/Rijksmuseum Fonds.
IPERION HS In dit grootschalige project  
ten behoeve van een Europese onderzoeks-
infra struc tuur voor erfgoedwetenschap, is het 
Rijksmuseum verantwoordelijk voor het onder-
deel preventieve conservering binnen het taken-
pakket ‘Onderzoeksactiviteiten – innovatieve 
en volledig interoperabele studie van erfgoed-
materiaal’. Het onderdeel preventieve conser-
vering, waarbij twintig partners uit twaalf landen 
zijn betrokken, richt zich op de ontwikkeling van 
technieken en methodes voor het monitoren van 
degradatieverschijnselen in olieverf schilde rijen. 

In het verslagjaar richtten de Rijksmuseum-
onderzoekers zich op de ontwikkeling van 
monitoringtechnieken voor het museale binnen-
klimaat en van verfreconstructies voor simu-
laties van loodzeep-protrusies. IPERION HS wordt 
gefinancierd door de Europese Commissie.
Glasdegradatie In samenwerking met het 
Corning Museum of Glass (NY) en de University 
of Texas at Dallas wordt onderzoek gedaan 
naar de degradatie van historisch glas in museale 
collecties. Met ion-chromatografische technie ken 
is gekeken naar de vorming van degradatie-
producten die in lage concentraties aanwezig 
zijn op het oppervlak van het glas. Met geavan-
ceerde oppervlaktetechnieken wordt chemi-
sche verandering in de structuur van het glas 
zelf in kaart gebracht. In het verslagjaar zijn 
deze complexe onderzoeksdata nader uitge-
werkt om een fundamenteel begrip te krijgen 
van de degradatieveranderingen in het glas. 
Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt 
door het Gieskes-Strijbis Fonds.
MITEEMA Zie onder Schilderijen en lijsten.
Synchrotron gebaseerd röntgendiffractie-
onder zoek van verf Dit project richt zich  
met name op kristallijnen pigmenten  
in 17de-eeuwse Nederlandse schilderijen  
en de bijbehorende degradatieproducten.  
Op microschaal wordt structurele analyse 
uitgevoerd om de verdeling van kristallijnen 
verbindingen te detecteren, te visualiseren  
en te kwantificeren. Door het gebruik van  
de straling van een synchrotron kan de micro-
metrische opbouw van verflagen worden 
onderzocht. Synchrotronmeettijd is gegaran-
deerd via een Block Allocation Group (BAG). 
Partners in de verschillende onderzoeken  
en de BAG zijn ESRF, RCP Chimie ParisTech  
en de universiteiten van Antwerpen en Perugia.
Historische en industriële verven onder 
synchrotronlicht Dit project is gericht op het 
verkrijgen van chemisch inzicht in de drogers 
(bedoeld om het droogproces te versnellen)  
in olie- en alkydverven. Er wordt hier gekeken 
naar de rol van zowel historische als moderne 
industriële drogers, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van geavanceerde synchrotron tech-
nieken. Bij het project wordt samengewerkt 
met HIMS-UvA, AkzoNobel en ESRF en het wordt 
medegefinancierd door de Europese COFUND-
grant InnovaXN.
Delftware 2.0 Nadat in 2019 de element samen-
stelling is gemeten van 226 Delftse aardewerk-
stukken uit de Rijksmuseumcollectie met 
hand held XRF, is in 2021 een vergelijkend onder-
zoek gedaan met de elektronenmicroscopie 
gecombineerd met SEM/EDX. Doel van dit 
vergelijkend onderzoek is de validatie van  
de elementbepaling met XRF voor Delfts 

aardewerk. Deze studie streeft ernaar om op basis 
van elementaire samenstelling de verbanden 
en verschillen tussen de verschillende Delftse 
aardewerkfabrieken uit de 17de en 18de eeuw 
inzichtelijk te maken.
Preventing degradation of historical oil 
paintings: a novel computational multi-
physics strategy Dit Veni-project van E. Bosco, 
TU Eindhoven, onderzoekt middels computer-
modellen de relatie tussen de mate van metaal-
zeepvorming en chemo-mechanische schade, 
zoals craquelures en delaminatie in olieverf-
schilderijen. Het Rijksmuseum is partner en 
maakt middels computermodellen de vertaal-
slag naar metaalzeephoudende schilderijen.
CuBISM In dit Amerikaanse project, voluit 
‘Computationally-based Imaging of Structure  
in Materials’, waarvan het NICAS (Netherlands 
Institute for Conservation+Art+Science+) inclusief 
het Rijksmuseum een van de drie Europese 
partners is, wordt een relatie gelegd tussen  
de visuele verschijning van schilderijen en het 
veranderde materiaal op microscopisch en mole-
culair niveau. Het Rijksmuseum is onder meer 
betrokken bij het mathematisch model leren 
van olienetwerken, mechanische eigen schappen 
van olieverven en multimodal imaging. CuBISM 
wordt gesponsord door de National Science 
Foundation (NSF) en maakt deel uit van het 
programma Partnerships for International 
Research and Education (PIRE). 
Impact4Art In dit project zijn nieuwe algorit-
men en software ingezet om met röntgen foto-
grafie binnen de muren van het Rijksmuseum 
nauwkeurige 3D-beelden van een breed scala 
van museumobjecten te maken. In 2021 is de 
aanbesteding voor uitbreiding en verbetering 
van de röntgen faciliteiten (digitale rotatietafel, 
zwaardere röntgenbuis en grotere detector)  
in het Rijksmuseum afgerond en de nieuwe appa-
ratuur zal in 2022 worden geïnstalleerd. Daar mee 
kunnen foto’s met een hogere resolutie worden 
gemaakt en zwaardere bronzen objec ten wor-
den doorgelicht. De rotatietafel kan zo wor den 
geprogrammeerd dat bij elke ronde 3.600 beel-
den worden opgenomen. Het project vindt plaats 
in nauwe samenwerking tussen data  weten-
schappers van het Centrum Wiskunde & Infor ma-
tica (CWI) en experts van de collectie van het 
Rijksmuseum, en wordt uitgevoerd onder de vlag 
van het NICAS (Netherlands Institute for Conser-
vation+Art+Science+) en gefinancierd door NWO.
Relating Structure and Colour of Glass-Based 
Paints using Low-Coherence Imaging
Het doel van dit project is het meten van de 
visuele effecten van het gebruik van glas in verf-
lagen en het begrijpen van de invloed van  
de grootte en concentratie van de glasdeeltjes 
op het uiterlijk van de verf. Met behulp van  

non-invasieve diepte-opgeloste technieken (OCT  
en spectroscopische OCT) worden de morfo logie 
en het reflectiespectrum van verf reconstructies 
bepaald. De focus ligt op smalt-houdende verf 
en rode glacis met kleurloos glas. In 2021 hebben 
het Rijksmuseum, Amsterdam UMC en North-
western University Chicago gezamenlijk een 
artikel gepubliceerd over dit onderwerp. Door 
de OCT-resultaten te combineren met nano-
indentatieonderzoek, dat de mechanische eigen-
schappen bepaalt, kon de invloed van zowel  
de toevoeging van glas deeltjes als het maal-
proces op de viscositeit van de verf worden vast-
gesteld. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder 
de vlag van het NICAS (Netherlands Institute 
for Conservation+Art+Science+).
17de-eeuwse stofuitdrukking Dit onderzoek 
heeft als doel om meer inzicht te brengen in de 
specifieke complex gelaagde schilder techniek 
van 17de-eeuwse (stilleven)schilders en een 
antwoord te geven waarom en hoe bepaalde 
optische schildereffecten systema tisch degra-
deren. In het verslagjaar zijn verfreconstructies 
gemaakt met het toxische gele orpiment-
gesteente. Deze gaven niet alleen inzicht in de 
recepten en adviezen beschreven in kunst-
technologische bronnen, door verschillende 
mengsels en laagopbouwen te reconstrueren 
ontstond ook een beter begrip van de resul-
taten van de chemische beeldtechnieken.  
Om de originele stofuit drukking en intentie  
van stillevenschilders zo goed mogelijk te onder-
zoeken en de impact van de degradatie te 
illustreren, werd de sterk gedegradeerde gele 
roos in Stilleven met bloemen en een horloge 
van Abraham Mignon (SK-A-268) volledig gere-
construeerd volgens de resultaten van het non-
invasieve, invasieve en bronnenonderzoek.
Reconstructie virginaal van Johannes Ruckers 
(BK-KOG-595) Zie onder Meubelen. 
Organische analyse van kunstvoorwerpen In dit 
project wordt met de gas-chromatografie-mas
saspectrometrietechniek analyse gedaan van 
de organische materialen van kunst voor werpen 
ten behoeve van het materiaal tech nisch onder-
zoek of de restauratiebehandelingen. In het 
verslagjaar vonden organische analyses plaats 
in het kader van Operatie Nachtwacht en even-
eens van onder andere Fernand Khnopffs Portret 
van jonkvrouwe Maria Francisca Louisa Dommer 
van Poldersveldt en Portret van Augusti nus 
Gerardus Hubertus van Rijckevorsel (SK-A-5042 en 
-5043), Dirk Jacobsz’ Pompeius Occo 1 (SK-A-3924) 
en Claus Sluters Calvarie (BK-2021-16), alsmede 
Signaal 1 & 2 van Carel Visser (BK-2020-110 en 
-111)). De nieuwe techniek solid phase micro-
extraction (SPME) is geopti mali seerd en high 
sorptive extraction (HiSorb), een nieuwe bemon-
steringstechniek, is geïntro duceerd. Beide 
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zullen worden ingezet voor het monitoren  
van klimaat op zaal en in vitrines. Dit onderzoek 
is mogelijk gemaakt door het Familie Staal 
Fonds/Rijksmuseum Fonds.
LSI voor schoonmaken van schilderijen In dit 
project wordt een nieuwe techniek voor het con-
serveringsveld, Laser Speckle Imaging (LSI), 
toegepast. Hierdoor is het mogelijk om oplos-
middelen in de verflaag kwantitatief te visu ali-
seren en de effectiviteit van verschillende 
schoon maakmethodes te onderzoeken. Hierbij 
wordt samengewerkt met HIMS-UvA en 
Wageningen Universiteit.
Historische koperlegeringen Het onderzoek naar 
historische koperproductie, -handel en chemi-
sche samenstelling biedt het museum en onder-
zoekers in binnen- en buitenland een ongekend 
chronologisch overzicht van het gebruik van dit 
metaal. Door chemische samenstellingen te ver-
gelijken met gedateerde referentievoorwerpen 
kan een vervaardigings datum en een techno-
logi sche context voor objecten worden geven. 
Het succes van deze methode is afhankelijk 
van het aantal referentie objecten. In het ver slag-
jaar is de methode zo ontwikkeld dat het komen-
 de jaar een aantal grote ensembles aan deze 
database zullen worden toegevoegd. Enkele 
belangrijke ontdekkingen en toeschrijvingen 
die op basis van het onderzoek zijn gedaan, 
zullen in 2022 worden gepubliceerd. Dit onder-
zoek van het NICAS (Netherlands Institute for 
Conservation+Art+Science+) wordt gefinancierd 
door Stichting Dioraphte.
Carel Visser, Signaal 1 & 2 (BK-2020-110 en -111) 
Beide metalen sculpturen uit 1963 zijn onder-
zocht om te achterhalen waar de lood-imitatie-
afwerklaag van de laatste restauratie uit 1980 
uit bestaat. Deze afwerklaag laat los en zal 
worden vervangen. Met verschillende technie-
ken zijn twee verflagen gekarakteri seerd;  
de lood imitatie bleek te bestaan uit een alkyd-
hars met verschillende soorten ijzerglimmer 
die de uiterlijke indruk wekken van een lood-
grijze bedekking. De verkregen kennis wordt 
gebruikt in de ontwikkeling van het restau-
ratieplan voor deze objecten.
Drawing out Rembrandt (DoRe) Dit project 
heeft als doel de bewaar- en conserverings-
geschiedenis van Rembrandts inkttekeningen 
te reconstrueren en de toekomstige toestand 
van de werken te voorspellen. Het Rijksmuseum, 
de universiteiten van Amsterdam en Utrecht, 
en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
onderzoeken het maken en verouderen van 
tekeningen met non-destructieve technieken 
en kunstmatige intelligentie (AI). In het verslag-
jaar is het onderzoek van een selectie van pren-
ten en tekeningen op de visuele eigenschap 
van het papier onderzocht. Dit maakt deel uit van 

een algemene inspanning om historisch papier, 
gebruikt voor prenten en tekeningen, beter  
af te beelden en te beschrijven. Dit project wordt 
uitgevoerd onder de vlag van het NICAS 
(Nether lands Institute for Conservation+Art+ 
Science+) en gefinancierd door NWO.
Ontwikkeling van een toolkit voor papier onder-
zoek Dit project heeft als doel om een tool kit 
te ontwikkelen die op basis van gedigitali seerde 
afbeeldingen, genomen met verschillende beeld-
technieken, de materialiteit van het papier 
onderzoekt en weergeeft.
Voorspelling van trillingsschade aan 
18de-eeuwse pastels Hoewel 18de-eeuwse 
pastelschilderijen vaak in bruikleen worden 
gevraagd, behoren ze tot de meest fragiele 
kunstwerken doordat het medium slecht gebon-
den is aan de drager. In dit project, dat in 
samenwerking met de TU Delft en de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed wordt uit-
gevoerd, zijn trillingen geïdentificeerd als een  
van de belangrijkste risicofactoren tijdens  
het transport. De resultaten tot nu toe geven 
aan dat het effect van trillingen een cumulatief 
effect is en dat kennis over het pastel/steun vlak 
het mogelijk maakt om schade te voorspellen.

Staf en fellowships

Onderzoek
Operatie Nachtwacht Zie onder Schilderijen 
en lijsten.
Operatie Nachtwacht: Onderzoek Zie onder 
Schilderijen en lijsten.
Operatie Nachtwacht: Onderzoek – missende 
stukken Zie onder Schilderijen en lijsten. 
VISTORY Het doel van dit project, voluit ‘A Visual 
Analytics Approach for the Stylistic History of 
Painting’, is om kunstmatige neurale netwerken 
te ontwikkelen voor het bepalen van belang-
rijke data, zoals kunstenaar, onderwerp, media, 
datum en schilderschool, aan de hand van onge-
labelde foto’s van kunstwerken uit de online-
collecties van ’s werelds grote musea zoals het 
Metropolitan Museum of Art en het Rijksmuseum.
Drawing out Rembrandt (DoRe) Zie onder 
Science.
Down to the Ground In dit onderzoeksproject 
wordt het gebruik van gekleurde gronderingen 
in de schilderkunst in de periode 1550–1650 
onderzocht aan de hand van bronnen onder zoek 
over schildertechniek en casestudy’s van onder 
meer het Rijksmuseum. Met behulp van metho-
des uit de Digital Humanities wordt bestudeerd 
hoe een dergelijke nieuwe toepassing zich 
verspreidde in de Europese schilderkunst. Tevens 
wordt met behulp van reconstructies en door 
optische coherentie tomografie (OCT) de optische 
impact van gekleurde gronderingen onderzocht. 

Dit project is een samenwerking met de Univer-
siteit van Amsterdam en de TU Delft en wordt 
mogelijk gemaakt door NWO.
Imaging, Identification and Interpretation  
of Glass in Paint Binnen dit project wordt met 
een internationaal team onderzoek gedaan 
naar het gebruik van kleurloos gemalen glas  
in verflagen in de 16de- en 17de-eeuwse schilder-
kunst en naar de oorsprong en het gebruik van 
glasachtige pigmenten zoals smalt en loodtin-
geel. Zo is in het verslagjaar op non-invasieve 
wijze de morfologie van glasdeeltjes in rode 
lak bevattende olieverfreconstructies gevisuali-
seerd en gekwantificeerd met optische cohe-
rentie tomografie (OCT). Door de OCT-resultaten 
te combineren met onderzoek naar de mechani-
sche eigenschappen van de recon structies door 
middel van nano-indentatie, kon de invloed 
van zowel de toevoeging van glasdeeltjes als het 
maalproces op de viscosi teit van de verf worden 
bepaald. Een peer-reviewed artikel hierover  
is gepubliceerd in het verslagjaar. Tevens is er 
een internationaal team gevormd van onder-
zoekers die zich richten op het produceren  
en gebruiken van smalt, en werden smalt-
recon structies uitge voerd in samenwerking 
met Operatie Nacht wacht. Dit onderzoek wordt 
uitgevoerd onder de vlag van het NICAS 
(Netherlands Institute for Conservation+Art+ 
Science+) en gefinancierd door NWO.
Relating Structure and Colour of Glass-Based 
Paints using Low-Coherence Imaging Dit project 
bouwt voort op het project ‘Imaging, Identifi-
cation and Interpretation of Glass in Paint’.  
Zie onder Science.
Tentoonstelling Onderkruipsels (2022) Dit onder-
zoek behelst de relatie tussen kunst en natuur. 
Hierbij wordt onder meer gekeken naar de 
gebruikte schildertechnieken en materialen 
gebruikt voor speciale effecten bij de afbeelding 
van bijvoorbeeld (korst)mossen en de huid  
van hagedissen en slangen, en het gebruik van 
echte vlindervleugels in zogenaamde sottobosco-
schilderijen van Otto Marseus van Schrieck, Rachel 
Ruysch en Melchior d’Hondecoeter. 
Nano-indentatietechniek voor beter begrip 
craquelure in olieverfschilderijen 2020–2021 
Om de mechanische eigenschappen van de verf-
lagen in schilderijen te meten, is een specifieke 
methode van nano-indentatie ontwikkeld. In het 
verslagjaar werd de impact van klimatologische 
omstandigheden op verschillende pigment-  
en bindmiddel combi naties en laagopbouw  
op mechanische eigen schappen onderzocht.  
De resultaten zijn gepubliceerd in het verslagjaar 
in een peer-reviewed tijdschrift. Dit onder zoeks-
project werd uitgevoerd in samenwerking met 
de Vrije Universiteit Amsterdam en is mogelijk 
gemaakt door Koninklijke De Heus.

MITEEMA Zie onder Schilderijen en lijsten.
IMPACT4Art In dit project zijn nieuwe algorit men 
en software ingezet om met röntgenfoto grafie 
binnen de muren van het Rijksmuseum nauw-
keurige 3D-beelden van een breed scala van 
museumobjecten te maken. In het verslag jaar 
is de methode om met de röntgen apparatuur 
van het Rijksmuseum 3D-doorsnedes van kunst-
voorwerpen te maken verder ontwikkeld. Een 
voorbeeld is de opname van de Nova Zembla
fluit (NG-NM-7692). Het 3D-model dat van de fluit 
gemaakt is, wordt gebruikt om de binnenkant 
ervan nauwkeurig te bestuderen en zal ook wor-
den aangewend voor het maken van een replica. 
Dit project, in samenwerking met het Centrum 
Wiskunde & Informatica (CWI), wordt uitgevoerd 
onder de vlag van het NICAS (Netherlands Insti-
tute for Conservation+Art+Science+) en gefinan-
cierd door NWO. 
Cadmus slaat de vechtende krijgers gade  
(SK-A-4051) Dit paneel is een kopie naar de olie-
verf schets van Peter Paul Rubens die zich in een 
privécollectie in het Verenigd Koninkrijk bevindt. 
Om dergelijke kopieën beter te kunnen plaatsen 
binnen de werkplaatspraktijk van Rubens is het 
paneel onderzocht met MA-XRF, IRR en met CT. 
Het origineel in de privécollectie is in situ onder-
zocht met microscopie en IRR. De CT-resultaten 
zijn gebruikt voor dendrochronologisch onder-
zoek van het paneel in samenwerking met het 
Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in het 
kader van het NICAS-project IMPACT4Art. Een arti-
kel over dit onderzoek van een interdiscipli nair 
team (CWI en Rijksmuseum) werd gepubli ceerd 
in het verslagjaar, in PLOS ONE, nr. 8.
St.Joris en de draak (BK-NM-11363-A t/m C)  
Met studenten van de master Technische Kunst-
geschiedenis (Universiteit van Amsterdam)  
en onderzoekers en restauratoren van het 
Rijksmuseum en de Rijksdienst voor het Cultu-
reel Erfgoed, werd het gepoly chromeerde 
houten beeld St.Joris en de draak (omgeving 
van Hans Klocker) materiaal technisch onder-
zocht. De sculptuur, die uit drie delen bestaat, 
werd onder andere gedocumenteerd met 
3D-scanning en uv, en van het geheel werd  
een digitale reconstructie gemaakt. Pigment- 
en bindmiddelonderzoek werd gedaan om de 
ernstig beschadigde polychromie en vergulding 
te begrijpen, en eveneens werd stilistisch  
en (kunst)historisch onderzoek verricht voor 
datering en attributie. Een publicatie door  
het onderzoeksteam is in voorbereiding.
Beschilderd schildpadschild (NG-NM-2970)  
Dit schild met het portret van prins Frederik 
Hendrik maakt deel uit van een onderzoek naar 
een ander beschilderd en nog een onbeschil-
derd schild van een zeeschildpad, alle in de 
Rijksmuseumcollectie. In 2020 werd met name 
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dit schild (kunst)historisch onderzocht met stu-
den ten van de master Technische Kunst geschie-
denis (Universiteit van Amsterdam). In 2021 
werden de drie schilden driedimensionaal 
gescand. Het team werkt nu aan een publicatie. 
Er werd al een artikel gepubliceerd over de schil-
den en zeeschild padden en hun bedreigde status 
in het tijdschrift van het Wereld Natuur Fonds.

The NICASAndrew W. Mellon Research Associates
Marie-Noëlle Grison (Boek, papier en foto gra-
fische materialen), Annelena de Groot (Tex tiel), 
Tamar Hestrin-Grader (Hout en meubelen), 
Maria Laura Petruzzellis (Moderne en heden-
daagse kunst), Gadis Fitriana Putri (Schilderijen), 
Glennis Rayermann (Glas, keramiek, steen  
en metaal) – A Global Infrastructure for 
Heritage Science
Het project, dat in september 2021 van start ging 
en mogelijk wordt gemaakt door de Andrew W. 
Mellon Foundation, bevindt zich momenteel  
in de eerste fase, die een jaar zal duren. Daarin 
vindt een internationaal veldonderzoek plaats 
onder erfgoedweten schappers waarbij in kaart 
zal worden gebracht op welke wijzen cultureel 
erfgoed bestudeerd, gepresenteerd en bewaard 
wordt. In dit stadium willen de zes research 
associates, die zich elk op een materiaal cate-
gorie concentreren, de belangrijkste uitdagingen 
vaststellen waarmee de erfgoedwetenschap 
vandaag wordt geconfronteerd, alsook de moge-
lijk heden voor een meer productieve samen-
werking op wereldniveau. Het project zal 
zoge naamde routekaarten opstellen die moge-
lijke wegen naar de toekomst schetsen, met 
specifieke aandacht voor de manieren waarop 
bestaande netwerken en organisaties kunnen 
worden gebruikt en met elkaar verbonden  
om de uitwisseling van ideeën, waarden  
en praktijken te faciliteren.

Een van de twee ruim opgezette ateliers in het CollectieCentrum Nederland in Amersfoort.  
Samen beslaan ze een oppervlakte van 1.000 m2
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FELLOWs

Het groen gemarkeerde artikel  
is peerreviewed

Naoko Adachi – Dr. Anton C.R. Dreesmann 
Fonds/Rijksmuseum Fonds
Images of Japan in Photograph Albums,  
1870–1900

Publicaties
• [met N. Adachi] The Journey of Japanese 

Lacquer on a Photograph Album, Connecting 
Objects, 2021, www.rijksmuseum.nl/nl/stories/
connecting-objects/story/japanese-lacquer

Ryan Eisenman – Dr. Anton C.R. Dreesmann 
Fonds/Rijksmuseum Fonds
Serial Production of Limoges Champlevé Enamel
Dit project richt zich op de fysieke sporen van 
de serieproductie van Limoges Champlevé-email. 
Technisch onderzoek van kleine beschadi gingen 
waarbij de substructuur van het email, de onder-
kant van het cloisonné of bloot koper zichtbaar 
is, onthult de verschillende technie ken die van 
Limoges emailleurs worden gevraagd. De nadruk 
op voorwerpen die bedoeld zijn om als paar te 
worden gebruikt, biedt duidelijke vergelijkings-
punten. Dit onderzoek brengt aan het licht hoe 
de emailleurs van Limoges hun werkprocessen 
aanpasten, van het insnijden van koperen platen 
tot de voorbereiding van het emailglas, tot het 
bakken en het versmelten van het glas op koper, 
om grote hoeveelheden (bijna) iden tieke voor-
werpen te produceren tijdens de 12de en 
13de eeuw.

Tracy Han – Migelien Gerritzen Fonds/
Rijksmuseum Fonds 
Historische restauraties van oude chinese bronzen: 
identificatie en conserveringsvraagstukken
Op basis van documentatie en onderzoek van 
de objecten in de collectie van het Rijksmuseum 
reconstrueert dit project restauratiebehande-
lingen die op Chinese bronzen voorwerpen wer-
den toegepast tot aan het begin van de 20ste 
eeuw. Door de gereconstrueerde monsters kunst-
matig te verouderen, kunnen we veranderingen 
in het materiaal waar nemen, en de conser-
verings problemen vaststellen die door oude 
behandelingen zijn veroorzaakt. De recon struc-
ties van voor en na de veroudering zullen een 
database en referentiekader vormen om aanpas-
singen in oude Chinese bronzen te herkennen 
en de intenties achter de behandeling van deze 
historische objecten te onderzoeken. 

Suzie Hermán – Andrew W. Mellon Foundation
The Art World of the Hanse

Publicaties
• ‘The Art of Networks. A Portrait of Hanse 

Merchant Adam Wachendorff’, Rijksmuseum 
Stories, 2020, www.rijksmuseum.nl/nl/stories/
connecting-objects/story/the-art-of-networks

• ‘The Hanse and the Arts. Past and Present’, 
Leiden Arts in Society Blog, 2021, www.leiden 
artsinsocietyblog.nl/articles/the-hanse-and-
the-arts-past-and-present 

Presentaties en lezingen
• ‘Ambitious Architecture. A Historiographical 

Perspective on the Hanse House in Antwerp 
(1564–1 568)’, Post Graduate Colloquium,  
‘City Lights: Urban Space and Civic Identity  
in the Low Countries and Beyond’, University 
of London (UK), Association for Low Countries 
Studies, online, 8–9 juli 2021

• ‘Hansards as “Global Players”? Reflections  
on the Hanse, Art, and Architecture in the Early 
Modern Period (c. 1550–1650)’, workshop 
‘Encountering the Global in Early Modern 
Germany’, Universität of Tübingen, online, 
1–2 juli 2021

• ‘Maps & Prospects. The Civitates Orbis Terrarum 
(1572–1617) as a Representation of Hanseatic 
Networking’, Colonial and Global History 
Seminars (COGLOSS), Leiden University, online, 
28 oktober 2021

Externe activiteiten
• Organisator ‘Mobility and Cosmopolitanism: 

Books, Art, and Patronage’, 10 september 2021, 
Rijksmuseum, The Andrew W. Mellon Founda-
tion, Princeton University, The Courtauld,  
The College of New Jersey, The University  
of Texas at Austin

• Organisator symposium Hansards in the World: 
Continuity and Discontinuity on the Intellectual, 
Cultural, and Economic Frontiers of the Early 
Modern Hanse, 12–13 mei 2022, Universiteit 
van Amsterdam en Princeton University

Namrata Kanchan – Andrew W. Mellon 
Foundation
The Dutch in the Deccan: Art and Culture  
in Seventeenth Century South Asia 

Chun (Tracy) Liu – Migelien Gerritzen Fonds/
Rijksmuseum Fonds
Benzylalcoholderivaten: fundamenteel onder
zoek bij het reinigen van olieverfschilderijen 
Dit onderzoek heeft tot doel te bepalen of benzyl-
alcoholderivaten de selectiviteit en doel treffend-
heid bij het reinigen van schilderijen van oude 
meesters kunnen verhogen. Bij veel historische 
conserveringsbehandelingen van olieverf schil-
derijen werden oliehoudende lagen aangebracht. 
Deze interventies vormen vaak een grote uit-
daging bij het reinigen, aangezien ze chemisch 
vergelijkbaar zijn met de originele olieverf-
lagen. Het is bekend dat benzylalcohol effectief 
is bij het zwellen van oliën. Voor de eerste keer 
worden nu benzyl alcoholderivaten ingezet  
om te onderzoeken of deze het schoonmaak-
proces selectiever en genuanceerder kunnen 
maken. 

Publicaties
• [met L. Baij, J. Buijs, A. Alvarez Martin, D. Westert, 

L. Raven, N. Geels, P. Noble, J. Sprakel en 
K. Keune] ‘Understanding and optimizing 
Evolon® CR for varnish removal from oil 
paintings’, Heritage Science 9 (2021), art. 155, 
doi.org/10.1186/s40494-021-00627-9

Damiët Schneeweisz – Johan Huizinga Fonds/
Rijksmuseum Fonds
Coloured Ivory. Portrait Miniatures from Suriname 
at the Rijksmuseum

Publicaties
• Caribbean Treasures. A Portrait Miniature from 

Suriname, website Rijksmuseum, Rijksmuseum 
Stories, 2020, www.rijksmuseum.nl/nl/stories/
connecting-objects/story/caribbean-treasures

Presentaties en lezingen 
• ‘Translation, Revolution, and Reproduction. 

Printed Images by and after Agostino Brunias 
in the French Atlantic World (c. 1779–1833)’, 
Annual Conference, Association for Art History, 
online, 17 april 2021

• ‘Een portretminiatuur uit Suriname’, 
Rijksmuseum Vrienden Dates, online, 
10 maart 2021

Wouter Soudan – Migelien Gerritzen Fonds/
Rijksmuseum Fonds
Zwart op wit gedrukt. Digitale technieken voor 
virtuele reconstructie en analyse van prenten
Dit onderzoek behelst de ontwikkeling van 
nieuwe technieken voor het bestuderen  
van prenten door het combineren van hoge-
resolutiebeeldvorming en kunstmatige intelli-
gentie. Bij het maken van prenten wordt eerst 
een koperen plaat gemaakt, waarop het ont-
werp wordt aangebracht. Deze plaat wordt 
vervolgens gebruikt om een groot aantal papie-
ren kopieën van een afdruk te maken. Hoge-
resolutiebeelden van afdrukken en bestaande 
platen kunnen door neurale netwerken worden 
geanalyseerd om de relatie tussen de plaat  
en de afdruk te modelleren, met inbegrip van 
verschijnselen zoals het uitvloeien van inkt.  
Dit project richt zich op Rembrandts technisch 
meer uitdagende etsen en drogenaaldprenten. 
Onderdeel van het project vormt de getrouwe 
reconstructie van de oorspronke lijke koper-
platen van enkele topstukken, waarmee nieuwe 
afdrukken kunnen worden gemaakt die ook  
de museum didactiek zullen ondersteunen.

Natalie Zelt – Terra Foundation
Lewis Hine and the Formation of ‘American 
Photography’ in Europe and the UK
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Een zone met verrijdbare rekken in een van de zes 
schilderijendepots in het CollectieCentrum Nederland

Detail van Zur Farbenlehre (zie p. 155)Detail van The repository of arts, literature, fashions, &c. (zie p. 155)
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PUBLICATIEs

Jaarverslag 2020 / Rijksmuseum
Pia van de Wiel (samenstelling en redactie)
Amsterdam: Rijksmuseum, 2021
268 p., ill., online
rijksmuseum.nl/nl/over-ons/wat-we-doen/
jaarverslagen

Jaarverslag 2020 / Rijksmuseum Fonds
Carlijn van Spaendonck en Jorien Huisman 
(samenstelling en redactie)
Amsterdam: Rijksmuseum, 2021
102 p., ill., online
rijksmuseum.nl/nl/over-ons/wat-we-doen/
jaarverslagen

The Rijksmuseum Bulletin
Vol. 69 (2021), nr. 1
Vol. 69 (2021), nr. 2
Vol. 69 (2021), nr. 3
Vol. 69 (2021), nr. 4
Amsterdam: Rijksmuseum
ISSN 1877–8127
bulletin.rijksmuseum.nl/

BOEKEN

Ellsworth Kelly in het / at the Rijksmuseum
Alfred Pacquement
Amsterdam: Rijksmuseum, 2021
80 p.; ill.; 22,5 cm
ISBN 9789492660275 (NL/ENG)
€ 15,00

Flying Heads and Snapping Limbs. Imagining 
Violence at Sea in Early SeventeenthCentury 
Dutch Maritime Art
(Rijksmuseum Studies in History, vol. 3) 
Michel van Duijnen
Amsterdam: Rijksmuseum, 2021
96 p., ill., 24 cm
ISBN 9789492660268 (ENG)
€ 15,00

Kikkers en kaaskoppen. Nederland en 
Nederlanders in buitenlandse spotprenten
Daniel R. Horst
192 p.; ill.; 22,5 cm
Amsterdam: Rijksmuseum/Boom Uitgevers, 
2021
ISBN 9789024447657 (NL)
€ 24,95

Rembrandt Conservation Histories
Esther van Duijn en Petria Noble (red.)
268 p.; ill.; 29,5 cm
Amsterdam: Rijksmuseum/Londen:  
Archetype Publications Ltd, 2021
ISBN 9781909492769 (ENG)
€ 55

Slavernij / Slavery
Eveline Sint Nicolaas en Valika Smeulders,  
met bijdragen van Stephanie Archangel, 
Karwan Fatah-Black, Martine Gosselink,  
Maria Holtrop en Lisa Lambrechts
352 p.; ill.; 24 cm
Amsterdam: Rijksmuseum/Atlas Contact, 2021
ISBN 9789045042459 (NL)
ISBN 9789045044279 (ENG)
€ 27,99

Vergeet me niet. Portretten uit de Renaissance / 
Remember Me. Renaissance Portraits
Sara van Dijk en Matthias Ubl, met bijdragen 
van Friso Lammertse en Ilona van Tuinen
272 p.; ill.; 29 cm
Amsterdam: Rijksmuseum, 2021
ISBN 9789090326494 (NL)
ISBN 9789090326500 (ENG)
€ 27,50

Vincent Mentzel. Foto’s
Mattie Boom, Birgit Donker, Arnon Grunberg  
en Nicole Robbers
232 p.; ill.; 17,5 cm
Amsterdam: Rijksmuseum/Hilversum:  
Museum Hilversum/Rotterdam:  
Nederlands Fotomuseum, 2021
ISBN 9789462086876 (NL)
€ 19,50

ONLINE-PUBLICATIES 

Dutch Drawings of the Seventeenth Century
J. Turner (red.)
Amsterdam: Rijksmuseum, 2021
145 nieuwe entry’s
rijksmuseum.nl/nl/onderzoek/bestandscatalogi/
dutch-drawings-of-the-seventeenth-century

15
Johann Heinrich Ramberg
Performance in Holland in Sept.r & 
Oct.r 1787
18 oktober 1787

28

14
Johann Heinrich Ramberg
Rehearsal in Holland 1787
18 oktober 1787

een opleiding volgde aan de Royal Academy of Arts. 
De prenten werden op 18 en 24 oktober 1787 gepubli
ceerd in Londen.
 Rehearsal in Holland 1787 [AFB. 14] toont de Nederlan
ders als zwaarlijvige onnozelaars, zoals ze voor het 
eerst in Engelse afbeeldingen rond 1780 voorkwa men 
[ZIE AFB. 12]. In tal van poses en met veel gewichtigdoe nerij 
oefenen de leden van een patriots exercitiege noot
schap voor de verdediging van het land tegen Pruisen. 
Onder grote hilariteit en op de aanwijzingen van een 
gezette officier schiet een zootje ongeregeld op een 
op de muur getekende karikatuur van een woeste 
Pruisische huzaar met grote snor en opge heven sabel. 
Alsof deze vertoning nog niet potsier lijk genoeg is, 

doet een groep kikkers links op de voorgrond hun 
verrichtingen na, met opgeblazen borst en stokjes 
als geweren. Ook hier zijn het speci fiek de patriotten 
die als kikkers worden weerge geven.
 De uitkomst van deze wapenoefeningen zien we 
in Performance in Holland in Sept.r & Oct.r 1787 [AFB. 15]. 
De werkelijkheid blijkt een stuk angstaanjagender. 
Wanneer de Pruisische huzaar met getrokken sabel 
verschijnt, buitelen de dikke Hollandse patriotten 
over elkaar heen in een poging tot vluchten. Andere 
schutters knijpen hun ogen stevig dicht en bidden 
dat de ruiter zal verdwijnen of genade zal tonen. Ook 
nu weer speelt het groepje kikkers met de nodige 
overdrijving de scène na.

SLAVERNIJ 

HET VERHAAL VAN JOÃO W
ALLY 

OOPJEN PAULUS VAN BENGALEN
SURAPATI SAPALI TULA DIRK LOHKAY

SLA
V

ER
N

IJ

,
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PUBLICATIEs VAN MEDEWErKErs

De groen gemarkeerde artikelen  
zijn peerreviewed

Alex Alsemgeest
• ‘De Bibliotheek van de Tweede Kamer. Twee 

eeuwen parlementaire geschiedenis in een 
negentiende-eeuwse bibliotheek’, Jaarboek 
voor Nederlandse boekgeschiedenis 28 (2021), 
pp. 259–299, doi.org/10.5117/JNB2021.011.ALSE

• ‘Editorial For Geert-Jan Koot’, Rijksmuseum 
Bulletin 69 (2021), nr. 4, pp. 300–301,  
doi.org/10.52476/trb.11389

• ‘De grenzeloze Fagelcollectie. Het begin en 
einde van de particuliere bibliotheek van een 
ambtsdrager’, in Oude boeken, nieuwe podia/
Old books, new platforms. Liber amicorum 
voor Marieke van Delft, Tielt 2021, pp. 17–23

• ‘The Keys to the Fagel Treasury. Digital Reuni-
fication of the Fagel Collections in Dublin  
and The Hague’, CERL blog, 3 augustus 2021, 
cerlblog.wordpress.com/2021/08/03/the-keys-
to-the-fagel-treasury/

• ‘De practische anarchist. Een explosieve 
brochure uit de collectie van de Bibliotheek 
van de Tweede Kamer’, De Boekenwereld 37 
(2021), nr. 4, pp. 82–85

• ‘Storytelling in de Tweede Kamer. Historische 
boekencollectie als pronk- en praatstuk’, IP: 
vakblad voor Informatie Professionals 1 (2021), 
pp. 18–21

• ‘Wealth of Nations kostte ’n schijntje’, 
Kamerbode: intern nieuwsblad van de Tweede 
Kamer der StatenGeneraal 2021, nr. 10, p. 7

• ‘Aanwinstenblog: een intermezzo’, The Art  
of Information. Blog Rijksmuseum Research 
Services, 2021, theartofinformationblog.
wordpress.com/2021/11/17/aanwinstenblog-
een-intermezzo/

• ‘Wat is een boek?’, The Art of Information.  
Blog Rijksmuseum Research Services, 2021, 
theartofinformationblog.wordpress.
com/2021/09/09/wat-is-een-boek/

Alba Alvarez Martin
• [met G.A. Newsome en K. Janssens]  

‘High-Resolution Mass Spectrometry and 
Non traditional Mass Defect Analysis of 
Brominated Historical Pigments’, Analytical 
Chemistry 93 (2021), nr. 44, pp. 14851–14858, 
pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.analchem.1c03815 

• [met M. Wilcop, R. Anderson, D. Wendt, 
R. Barden en G.M. Kavich] ‘Investigation  
of volatile organic compounds in museum 
storage areas’, Air Quality, Atmosphere & 
Health 14 (2021), pp. 1797–1809, link.springer.
com/article/10.1007%2Fs11869–021–01054-2 

• [met G. Kavich] ‘SPME-GC–MS for the off-
gassing analysis of a complex museum 
object’, Microchemical Journal 167 (2021), 
p. 10627, www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0026265X2100360X 

• [met L. Baij, C. Liu, J. Buijs, D. Westert, 
L. Raven, N. Geels, P. Noble, J. Sprakel en 
K. Keune] ‘Understanding and optimizing 
Evolon® CR for varnish removal from oil 
paintings’, Heritage Science 9 (2021), art. 155, 
doi.org/10.1186/s40494-021-00627-9

Edward Anderson
• [met T. Hofstra] ‘The Art of Linked Art. 

Van Gogh Worldwide and the Rijksmuseum’, 
The Art of Information. Blog Rijksmuseum 
Research Services, 2021, theartofinformationblog. 
wordpress.com/2021/01/07/the-art-of-linked-
art/

Stephanie Archangel
• ‘Joao, een tot slaaf gemaakte man tussen twee 

vuren’, in E. Sint Nicolaas en V. Smeulders (red.), 
Slavernij, tent.cat. Amsterdam (Rijksmuseum) 
2021, pp. 62–83

• ‘Portrait of Francessco di Cosimo de Medici’, 
On Being Present – vol. II: Recovering Black ness 
in the Uffizi Galleries, 2021, On Being Present - 
vol. II | Uffizi Galleries

Saskia Asser
• ‘Complex Messages from an Archive of Our Age’, 

World Press Photo Yearbook 2021, Tielt 2021, 
pp. 197–199

• [met E. Hendrikse] ‘De onontgonnen goud mijn 
van ons visuele geheugen. Het belang van 
persfotoarchieven, een eerste inventari satie 
in Nederland en een blik op de collectie van 
het Nationaal Archief’, Fotografisch geheugen, 
nr. 104 (juni 2021), pp. 4–12
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Eveline Sint Nicolaas
• [met V. Smeulders, red.] Slavernij. Het verhaal 

van João, Wally, Oopjen, Paulus, Van Bengalen, 
Surapati, Sapali, Tula, Dirk, Lohkay, tent.cat. 
Amsterdam (Rijksmuseum) 2021 (Nederlandse 
en Engelse editie)

• [met V. Smeulders] ‘Slavernij een meerstem-
mige tentoonstelling’, in E. Sint Nicolaas en 
V. Smeulders (red.), Slavernij, tent.cat. 
Amsterdam (Rijksmuseum) 2021, pp. 8–21

• ‘Nederlandse koloniale slavernij’, in E. Sint 
Nicolaas en V. Smeulders (red.), Slavernij,  
tent.cat. Amsterdam (Rijksmuseum) 2021, 
pp. 22–59

• ‘Wally, overleven op een plantage in Suriname’, 
in E. Sint Nicolaas en V. Smeulders (red.), 
Slavernij, tent.cat. Amsterdam (Rijksmuseum) 
2021, pp. 84–105

• ‘Oopjen. Rijkdom in de Republiek’, in E. Sint 
Nicolaas en V. Smeulders (red.), Slavernij, 
tent.cat. Amsterdam (Rijksmuseum) 2021, 
pp. 106–121

• ‘“Van West naar Oost”, een bijzonder schilderij 
van een koopman met slaafgemaakten’, in 
N. Jouwe e.a. (red.), Slavernij herbezien over 
de beeldvorming van slavernij rondom de 
Indische Oceaan, Amsterdam 2021, pp. 61–66

Anna A. Ślączka
• Reenvisioning Śiva Naṭarāja. A Multidisciplinary 

Perspective, Leiden/Boston 2021
• [met S. Creange] ‘The Moon-Crested Śiva 

(Chandraśekhara) in the Rijksmuseum’, 
Aziatische Kunst 51 (2021), nr. 2, pp. 3–16

Susan Smelt
• [met C. Pottasch en P. Noble] ‘The restora-

tion(s) of Rembrandt’s “Saul and David” 
between 1898 and 1900’, in E. van Duijn  
en P. Noble (red.), Rembrandt Conservation 
Histories (Conference proceedings Rijksmuseum 
Amsterdam 8–9 November 2018), Londen/
Amsterdam 2021, pp. 152–160

Valika Smeulders
• [met E. Sint Nicolaas, red.] Slavernij.  

Het verhaal van João, Wally, Oopjen, Paulus, 
Van Bengalen, Surapati, Sapali, Tula, Dirk, 
Lohkay, tent.cat. Amsterdam (Rijksmuseum) 
2021 (Nederlandse en Engelse editie)

• [met E. Sint Nicolaas] ‘Slavernij een meer-
stemmige tentoonstelling’, in E. Sint Nicolaas 
en V. Smeulders (red.), Slavernij, tent.cat. 
Amsterdam (Rijksmuseum) 2021, pp. 8–21

• [met L. Lambrechts] ‘Paulus. “Moor” in de 
republiek’, in E. Sint Nicolaas en V. Smeulders 
(red.), Slavernij, tent.cat. Amsterdam 
(Rijksmuseum) 2021, pp. 122–145

• ‘Sapali. Een eigen samenleving’, in E. Sint 
Nicolaas en V. Smeulders (red.), Slavernij,  
tent.cat. Amsterdam (Rijksmuseum) 2021,  
pp. 194–219

• ‘Tula. Vrijheid, gelijkheid, broederschap’,  
in E. Sint Nicolaas en V. Smeulders (red.), 
Slavernij, tent.cat. Amsterdam (Rijksmuseum) 
2021, pp. 220–239

• [met L. Lambrechts] ‘Dirk. Van abolitionist  
tot slavenhouder’, in E. Sint Nicolaas en 
V. Smeulders (red.), Slavernij, tent.cat. 
Amsterdam (Rijksmuseum) 2021, pp. 240–263

• ‘Lohkay. Kralen versus wetten’, in E. Sint 
Nicolaas en V. Smeulders (red.), Slavernij,  
tent.cat. Amsterdam (Rijksmuseum) 2021, 
pp. 264–289

• ‘Postkoloniale onderhandelingen. De plaats 
van Antilliaans erfgoed in Nederlandse musea’, 
in G. Oostindie en A. van Stipriaan (red.), 
Antilliaans erfgoed 2. Nu en verder, Leiden 
2021, pp. 93–130

Emmie Snijders
• ‘Eerste ervaringen met virtuele raadpleging 

van collecties’, The Art of Information. Blog 
Rijksmuseum Research Services, theartof 
informationblog.wordpress.com/2021/04/26/
eerste-ervaringen-met-virtuele-raadpleging-
van-collecties/ 

• [met A. Oechtering:] ‘Na lange tijd weer open!’, 
The Art of Information. Blog Rijksmuseum 
Research Services, theartofinformationblog.
wordpress.com/2021/06/03/na-lange-tijd-
weer-open/

Nitish Soundalgekar
• ‘Rotation in the pavilion. Seven years in India 

1863–1870. The photography of Samuel Bourne’, 
Aziatische Kunst 51 (2021), nr. 3, pp. 39–47

William A. Southworth
• ‘Champa’, in C.F.W. Higham en Nam C. Kim 

(red.), The Oxford Handbook of Early Southeast, 
Oxford 2021, pp. 750–765

• ‘Recent Acquisitions. Asian Art’, The Rijksmuseum 
Bulletin 69 (2021), nr. 1,  
pp. 72–75

Giovanni Paolo Di Stefano
• ‘The Rijksmuseum’s Remarkable Collection  

of Oboes’, The Double Reed 44 (2021), nr. 2, 
pp. 92–127

• ‘Een franse fluit van glas’, Tijdschrift Oude 
Muziek 2021, nr. 1, pp. 10–11

• ‘Pierre Cuypers’ Piano’, Tijdschrift Oude Muziek 
2021, nr. 2, pp. 14–15

• ‘De “schellenboom” en de turkomanie in 
Europa’, Tijdschrift Oude Muziek 2021, nr. 3, 
pp. 20–21

• [met T. Skowronek, A. Hauptmann, 
M. Segschneider, J. Auer, S. von Arbin, 
A. Maass, Th. Maarleveld en N. Brinck] 
‘Reißscheiben from shipwrecks as an 
indicator for copper qualities produced in the 
major middle and North European mining 
districts during the late medieval and early 
modern period 15th–17th Century AD’, Journal 
of Archaeological Science. Reports 39 (2021), 
art. 103155, www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S2352409X21003679?casa_token=T
vn6NCyWUMUAAAAA:uZKGzVQtRgBYT0hmb6j
5iM7b0umYimAvL0hIt3JuCrYQ2xNrZ-4-
fVdEyxzW_JdqwMJngi-qYNk

• [met J. van Bennekom en E. van Bork]  
‘The Unsurpassed Silversmithing Techniques 
of Adam van Vianen. His Silver Ewer 
Unravelled’, The Rijksmuseum Bulletin 69 
(2021), nr. 3, pp. 216–243, https://bulletin.
rijksmuseum.nl/article/view/11049

Madeleine Pfundt
• ‘Wie is Juan Breyten?’, The Art of Information. 

Blog Rijksmuseum Research Services, theartof 
informationblog.wordpress.com/2021/05/18/
wie-is-juan-breyten/

• ‘Nieuwe conservator bibliotheekcollecties bij 
de Rijksmuseum Research Library’, The Art of 
Information. Blog Rijksmuseum Research 
Services, theartofinformationblog.wordpress.
com/2021/10/27/nieuwe-bibliotheekconservator/

Laura Raven
• [met L. Baij, C. Liu, J. Buijs, A. Alvarez Martin, 

D. Westert, N. Geels, P. Noble, J. Sprakel en 
K. Keune] ‘Understanding and optimizing 
Evolon® CR for varnish removal from oil 
paintings’, Heritage Science 9 (2021), art. 155, 
doi.org/10.1186/s40494-021-00627-9

Robert-Jan te Rijdt
• 21 entry’s in R. Cohen Tervaert e.a. (red.),  

Mooi oud. Tekeningen uit de KröllerMüller
collectie: 1500–1850, Otterlo (Kröller-Müller 
Museum) 2021

Justine Rinnooy Kan
• ‘Gesina ter Borch en haar broers. Over kansen 

in een kunstenaarsfamilie’, Historici.nl, 2021, 
www.historici.nl/dossier-gender-en-arbeid-
gesina-ter-borch-en-haar-broers-over-
kansen-in-een-kunstenaarsfamilie/ 

• [met Q. Buvelot, B. Ebert en C. Tainturier] 
‘Catalogue raisonné’, in Q. Buvelot e.a. (red.), 
Jacobus Vrel. Searching for Clues to an Enig
matic Painting, München 2021, pp. 152–231

• ‘The Vermeer exhibition of 1935. A major 
debut in historical perspective’, Oud Holland. 
Journal for Art of the Low Countries 134 (2021), 
nr. 4, pp. 210–234

Pieter Roelofs
• ‘Short notice. Eyecatchers. Exceptional Works 

of Art from the Broere Charitable Foundation’, 
The Rijksmuseum Bulletin 69 (2021), nr. 3, 
pp. 264–287

Hans Rooseboom
• ‘Time Will Tell. Collecting Photographs in  

a Museum’, Dialogue Vintage Photography 
Magazine (2021), nr. 1, pp. 38–43

• ‘Work in Progress. Mythes en misverstanden 
rondom een meesterwerk’, Fotografisch 
geheugen, nr. 103 (maart 2021), pp. 14–17

• ‘Recent Acquisitions. Rijksmuseum Research 
Library’, The Rijksmuseum Bulletin 69 (2021), 
nr. 4, pp. 402–405 

Marcel de Rooy
• ‘Van GGC naar WorldCat’, The Art of Information. 

Blog Rijksmuseum Research Services, theartof 
informationblog.wordpress.com/2021/ 
03/10/5827/

Saskia Scheltjens
• ‘Afscheidsinterview met Geert-Jan Koot:  

‘Ik zag het als mijn levensdoel om de infor ma-
tie voorziening voor kunsthistorisch onder-
zoek te faciliteren’, Informatie professional, 
2021, nr. 6, pp. 12–16

Frits Scholten
• ‘Gian Lorenzo Bernini in the workshop of his 

father, Pietro. Some observations on the 
“Strozzi Autumn”’, in Fearless. The Collection  
of Hester Diamond, cat. New York (Sotheby’s), 
29 januari 2021, pp. 240–244

• ‘Ketel and De Keyser’, The Rijksmuseum 
Bulletin 69 (2021), nr. 4, pp. 354–363

• ‘Claus Sluter eindelijk in Nederland’, Bulletin 
van de Vereniging Rembrandt 31 (2021), nr. 2, 
pp. 26–28

• ‘Claus Sluter in the Rijksmuseum’, Maelwael
VanLymborch Studies 2 (2021), pp. 2–17

• [met E. Pitoun] ‘Claus Sluter, une redécouverte’, 
Collect 512 (winter 2021), pp. 50–55

Esther Scholtes
• ‘Ingeprent. Op zoek naar een droge plaat.  

De “culinaire” experimenten van de Britse 
amateurfotograaf Baynham Jones’, De Boeken
wereld 37 (2021), nr. 1, pp. 52–56

• ‘Het materieel onbewuste. Een theoretische 
verkenning’, Fotografisch geheugen, nr. 105 
(november 2021), pp. 22–26
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• ‘Zakmuziek: een zeldzame dansmeesterviool’, 
Tijdschrift Oude Muziek 2021, nr. 4, pp. 10–11

• ‘La costruzione del pianoforte in Sicilia nei 
secoli XVIII-XX’, in G.P. Di Stefano (red.), 
Il pianoforte in Italia, Lucca 2021, pp. 279–328

• [met A. Rigamonti] ‘Il pianoforte a Torino’,  
in G.P. Di Stefano (red.), Il pianoforte in Italia, 
Lucca 2021, pp. 131–195

Harm Stevens
• ‘Recent Acquisitions. Rijksmuseum Research 

Library’, The Rijksmuseum Bulletin 69 (2021), 
nr. 4, pp. 406–408

 
Ilona van Tuinen
• ‘Jan Gossart. Studieblad met de Spinario, 

laarzen, helmen en leeuwenkoppen’, in CODART 
Canon. 100 Meesterwerken Nederlandse en 
Vlaamse kunst 1350–1750, Tielt 2021, pp. 60–61

• ‘Teken mij. Portretten op papier’, in S. van Dijk 
en M. Ubl (red.), Vergeet me niet. Portretten  
uit de renaissance, tent.cat. Amsterdam 
(Rijksmuseum) 2021, pp. 214–225

Matthias Ubl
• [met S. van Dijk, red.] Vergeet me niet. Portretten 

uit de renaissance, tent.cat. Amster dam 
(Rijksmuseum) 2021 (Nederlandse en Engelse 
editie)

• [met S. van Dijk] ‘Vergeet me niet’, in S. van Dijk 
en M. Ubl (red.), Vergeet me niet. Portretten  
uit de renaissance, tent.cat. Amsterdam 
(Rijksmuseum) 2021, pp. 6–13

• ‘Bid voor mij. Devotie en vergankelijkheid  
in portretten’, in S. van Dijk en M. Ubl (red.), 
Vergeet me niet. Portretten uit de renaissance, 
tent.cat. Amsterdam (Rijksmuseum) 2021, 
pp. 14–53

• ‘Ambitie. Zelfbewustzijn in burgerportretten’, 
in S. van Dijk en M. Ubl (red.), Vergeet me niet. 
Portretten uit de renaissance, tent.cat. 
Amsterdam (Rijksmuseum) 2021, pp. 110–145

• ‘Dit ben ik. Zelfportretten’, in S. van Dijk en 
M. Ubl (red.), Vergeet me niet. Portretten uit  
de renaissance, tent.cat. Amsterdam 
(Rijksmuseum) 2021, pp. 226–239 

• ‘Uitgelicht: Vergeet me niet. Portretten  
in het Rijksmuseum’, Kunstschrift 2021, nr. 5,  
pp. 54–55

• ‘Achter de schermen bij… het Rijksmuseum & 
“Vergeet me niet”’, Museumtijdschrift 2021 

• ‘Jan Sanders van Hemessen en de Meester 
van Paulus en Barnabas, Bordeelscène, 
ca. 1540’, in CODART Canon. 100 Meesterwerken 
Nederlandse en Vlaamse kunst 1350–1750, 
Tielt 2021, pp. 78–79

Ching-Ling Wang
• [met R. van Liere] ‘Revealing the Secrets  

of Chinese Ivory Puzzle Balls. Quantifying  
the Crafting Process Using X-ray Computed 
Tomography’, The Rijksmuseum Bulletin 69 
(2021), nr. 3, pp. 244–263

• ‘Simplicity and Complexity. The Beauty  
of Song Yaozhou Celadon and Jingdezheng 
Qingbai Ware’, Aziatische Kunst 51 (2021),  
nr. 1, pp. 46–52

• ‘Ma Guxian Bishu shanzhuang 36 jing 
tongbanhua yanjiu 馬國賢《避暑山莊三十六景》
[On Mattio Ricci’s engraving of 36 Views of 
Chengde Mountain Resort]’, Xishu shoucang 
yu jianshang 藝術收藏與鑑賞 18 (2021),  
pp. 57–82

• ‘17 shiji Ouzhou huihua li de Zhongguo taoci  
ji qi xiangguan wenti 17世紀歐洲繪畫裡的中國陶
瓷及其相關問題 [Chinese Porcelain Depicted  
in European Paintings in the 17th Century  
and Its Related Issues]’, in Shanghai Museum 
(red.), Dong Xi huirong. Zhong Ou taoci yu 
wenhua jiaoliu teji 東西匯融 – 中歐陶瓷文化交流
特集 [West Encounters East. A Cultural Conver-
sation between Chinese and European Cera-
mics], tent.cat. Shanghai (Shanghai Museum) 
2021, pp. 37–44

• ‘Recent Acquisitions. Asian Art’, The Rijksmuseum 
Bulletin 69 (2021), nr. 1, pp. 70–71, 84–95

Gregor J.M. Weber
• [met R. Weber] ‘Aus Kammern und Kabinetten. 

Gespräch zwischen Gregor J.M. Weber und 
Ruth Weber’, in R. Weber (red.), Kostbare 
Sockel für seltene Dinge, Keulen 2021,  
pp. 14–25

• ‘Der Cupido in Gemälden Vermeers’, in 
Stephan Koja e.a. (red.), Johannes Vermeer. 
Vom Innehalten, tent.cat. Dresden (Staatliche 
Kunstsammlungen Dresden) 2021, pp. 131–161 

• ‘Cupid in Vermeer’s Paintings’, in Stephan 
Koja e.a. (red.), Johannes Vermeer. On Reflection, 
tent.cat. Dresden (Staatliche Kunstsamm lungen 
Dresden) 2021, pp. 125–155

Eefje van der Weijden
• ‘Een traditioneel en vooruitstrevend kraam-

cadeau’, in M. Knötter (red.), Rammelaars  
en rinkelbellen. De collectie van Heinz Keijser, 
Zutphen 2021, pp. 102–107

Laurien van der Werff
• ‘Rotterodamum. Romeyn De Hooghe’s 

Rejected Map of Rotterdam Rediscovered’, 
The Rijksmuseum Bulletin 69 (2021), nr. 2, 
pp. 123–143

Carola van Wijk
• [met H. van Beek, E. Kirchner en T. Koster] 

‘Exploring the limits of color accuracy in tech-
nical photography’, 2021, Exploring the limits 
of color accuracy in technical photography | 
SpringerLink

• [met H. van Beek] ‘Photography 2D Objects 
Manual – Part 1’, 2021, 2and3d Photography - 
2+3D Photography 2021 (rijksmuseum.nl), 
Handleiding voor fotografie van 2-D objecten 
(foleon.com) 

Sepha Wouda
• [met J. de Fouw] ‘The Discovery of an Artist’s 

Portrait. The Landscape Painter Hendrik 
Voogd Portrayed by Charles Howard Hodges’, 
The Rijksmuseum Bulletin 69 (2021), nr. 2, 
pp. 144–151, doi.org/10.52476/trb.10074

Op aanvraag worden speciale rondleidingen georganiseerd voor families met kinderen die bijvoorbeeld een verstandelijke beperking 
of een lage cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling hebben. Per keer wordt bekeken welke materialen en werkvormen  
het beste kunnen worden ingezet. De rondleidingen worden mede mogelijk gemaakt door het Bas ten Haaf Fonds/Rijksmuseum Fonds
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Maartje Brattinga
• [met B. Rous] ‘Welkomstwoord’, symposium 

Glasziekte, NICAS/Rijksmuseum, online, 
27 september

• ‘Van privéverzameling naar museumcollectie’, 
symposium Het Historisch Gebruiksglas, 
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden, 
30 oktober

• ‘A glass dish’, Rijksmuseum in 60 seconds, 
https://youtu.be/aaem9IfuN_o

• ‘Berlage’s Tableware’, Rijksmuseum  
in 60 seconds, https://youtu.be/WWBAkFfKumk

Iskander Breebaart
• ‘Interieur en vervaardingstechnieken van een 

ebbenhouten pronkkabinet’, Vriendenavond 
Rijksmuseum, 11 november

Annemies Broekgaarden 
• ‘D&I in the Rijksmuseum’, Terra Foundation – 

Sharon Corwin, 24 juni
• How Museums Can Reach Their Audience  

in a Creative Way, webinar ICOM/UNESCO 
Almaty, http://en.unesco.kz/how-museums-
can-reach-their-audience-in-a-creative-way-
br-webinar-for-museum-workers, 29 juni

• [met S. Zorg] ‘D&I in the Rijksmuseum’, 
TU  Delft, 6 juli

Fréderique Broers
• [met F. Vanmeert, V. Gonzalez, K. Bossers, 

J. Garrevoet, S. van Malderen, P. Noble, A. van 
Loon, K. Janssens, F. Meirer en K. Keune] 
‘Correlative 3D µ-XRF-Ptychographic Tomo-
graphy on Rembrandt’s Night Watch’,  
NICAS Colloquium, online, 28 januari

• [met S. Webbe, J. Nelson Weker, K. Janssens, 
F. Meirer en K. Keune] ‘Two Pathways for the 
Degradation of Orpiment Pigment (As2S3) 
Found in Paintings’, CHAINS 2021 Postersessie, 
online, 8 december 

Wendela Brouwer
• [met M. Leerink] ‘Deinstalling Caravaggio–

Bernini, a virtual experience from the 
perspective of the registrar’, AIC Annual 
Meeting. The Future of Courier Travel Panel 
Discussion, online, 4 mei

Jeroen ter Brugge
• [met M. Domínguez-Delmás, T. Mol, D. Kuh 

Jakobi en P. van Duin] ‘Non-invasive dendro-
chronology on half ship models from the 
Rijksmuseum (Amsterdam, The Netherlands) 
reveals their production dates and shipyards’, 
symposium TRACE 2021, Lund University, 
online, 16 juni

Merel Brugman
• ‘Online-museumles Rijksmuseum’, LKCAtelier-

webinar Kunst, cultuur en corona in het mbo, 
LKCA, 21 januari 

• [met A. Spronk] ‘Vocational education in the 
Rijksmuseum’, Erasmus+ webinar Evoked 
(European Museums for Vocational Education), 
3 maart 

Jan van Campen
• ‘De VOC en de VOC-cultuur’, gastles basis-

school De Springplank, Rumpt, 16 juni
• ‘Collecting China. Jean Theodore Royer  

(1737–1807), Collections and Chinese Studies’,  
Global Interchange. A Virtual Forum, 
22 oktober

Femke Coevert
• ‘Reichardt’s Cyclorama 1853. Structure and 

analysis’, NICAS Colloquium, online, 6 mei 
• ‘Reichardt’s Cyclorama 1853. Introduction’, 

Minor Basic Principles in Conservation and 
Restoration. History, Ethics and Approaches, 
Studies in Conservation, Universiteit van 
Amsterdam, online, 22 september 

Sara Creange
• ‘Neutron techniques and new collaborations 

in the study of South- and Southeast Asian 
bronzes in the Rijksmuseum’, Joint IAEA–ANSTO 
Workshop on Nuclear and Isotopic Techniques 
for Cultural Heritage, Australia, online, 
8 december

Hendrikje Crebolder 
• [met V. Smeulders, S. Ramsanjhal en 

R. Molenaar-Wingens] vraaggesprek Stibbe 
Women’s Day Lecture 2021, Stibbe NV,  
8 maart

• [met S. van Aken, M. de Gaay Fortman, 
T. Cuppen, I. Gaasbeek en M. Wieringa] 
vraaggesprek Women’s Talk, ITA, webinar, 
8 maart 

• ‘Uit de Prisma. Laat je blik breken’, 
vraaggesprek Dames Dies Symposium, 
sociëteit AVSV, Amsterdam, 16 maart 

• [met H. Garssen] ‘De praktijk achter de 
purpose’, purpose talk KPN, Zoetermeer, 
9 april

• ‘Morgen, met het oog op de toekomst’, 
LSV Minerva, Leiden, 16 april

• ‘Feminer zoomt in. Sterke verbinding’, 
Feminer Online Event, 21 mei

PresentatIes en lezIngen door medewerKers

Alex Alsemgeest
• ‘Het Schilder-boeck van Karel van Mander’, 

collegereeks ‘Beroemde Boeken’, Minor Boek, 
boekhandel en uitgeverij, Universiteit Leiden, 
8 november

Alba Alvarez Martin
• ‘Strange VOCs and where to find them’, 

seminar Universiteit van Milaan, online, 
15 januari 

• ‘Preventive Conservation – Organic analysis – 
at the Rijksmuseum’, Materials Selection and 
Specification Working Group, The Metropolitan 
Museum of Art, New York, online, 5 november

• ‘Preventive conservation strategies at the 
Rijksmuseum showcases’, Collection Care 
Conference, www.collectioncare.eu/
conference/, 1 december 

Stephanie Archangel
• [met M. Holtrop, E. Sint Nicolaas en 

V. Smeulders] ‘Slavery exhibition at the 
Rijksmuseum’, Sharing Stories on Contested 
Histories, RCE en Reinwardt Academie,  
online, 14 en 16 april

• [met M. Holtrop, E. Sint Nicolaas en 
V. Smeulders] ‘Slavery exhibition at the 
Rijksmuseum’, CODARTfocus, CODART,  
online, 20 april

• [met B. Nederveen] ‘Terminologie in het 
Rijksmuseum. Frisse blik op verouderde 
terminologie’, Vormingsreeks over inclusieve 
taal, FARO, online, 19 oktober

Saskia Asser
• ‘Hollanditis! De grote vredesdemonstratie 

van 1981’, lunchlezing Vrienden, online, 
21 april

• Gesprekken met vier fotoverzamelaars, 
Dialogue Vintage Photography, CEC Amsterdam, 
18 september

• ‘Persfoto’s als historische bron’, Universiteit 
van Amsterdam, 19 november

Reinier Baarsen
• ‘Building a collection. European design drawings 

for the Rijksmuseum’, Antiquarians Tea, Art 
Institute Chicago, online, 18 mei

• ‘Paris in Amsterdam. French Luxury 
Decorative Arts in the Rijksmuseum,  
1650–1900’, Dr. Coleman Mopper Memorial, 
Detroit Institute of Arts, online, 22 mei

• ‘Process. An exhibition of European design 
drawings from the Rijksmuseum in the Design 
Museum in Den Bosch’, Van de Waallezing, 
Universiteit Leiden, 6 september

• ‘Toeschrijving versus functie in tekeningen 
voor de toegepaste kunsten’, Rijksmuseum, 
29 oktober

Ellen Bakker
• [met M. Veringa] ‘True crime in het Rijks-

prentenkabinet’, Speeddaten voor Vrienden, 
Rijksmuseum, 11 november

Cathelijne van den Berg-Denekamp
• ‘Toegankelijk en gelijkwaardig bezoek  

in musea’, Community Toegankelijke Recreatie, 
4 februari

• ‘Toegankelijkheid’, gastcollege Reinwardt 
Academie, Amsterdam, 11 februari

• ‘Rijksmuseum en een visuele beperking’, 
gastcollege Vrije Universiteit, Amsterdam, 
5 maart

• ‘Accessibility in the Rijksmuseum, 
organizational buy-in’, From Access to Inclusion, 
Arts & Disability Ireland and The John 
F Kennedy Center for the Performing Arts 
Office of Accessibility and VSA in partnership 
with the Irish Museum Association, Dublin, 
9 maart

• ‘Prikkelarm in het Rijksmuseum’, INC Festival, 
programma Onbeperkt meedoen, Ministerie 
van VWS, 10 juni 

• ‘Sociale toegankelijkheid’, opening Week van 
de Toegankelijkheid, Pakhuis de Zwijger, 
Amsterdam, https://youtu.be/mvCKmLSGoPw, 
4 oktober

• ‘Rijksmuseum en Nederlandse Gebarentaal’, 
masterclass Reinwardt Academie, Amsterdam, 
13 oktober

• ‘Een gelijkwaardig ontvangst voor iedereen’, 
keynote congres Diversiteit en Inclusie, 
Stichting Nederlandse Natuurhistorische 
Collecties, Naturalis, Leiden, 1 november

• ‘Een gelijkwaardig ontvangst voor iedereen’, 
keynote congres Diversiteit en Inclusie 
Cultureel Erfgoed, RCE, 2 december

Dirk Jan Biemond
• ‘Museumverhalen’, gastcollege Rijksuniversiteit 

Groningen, afdeling Geschiedenis, 4 maart

Mattie Boom
• ‘The Rise of Amateur Photography in the 

Netherlands 1880–1945’, gastcollege Kunst-
geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen, 
online, 8 februari 

Ellen van Bork 
• ‘Het zilvermerkenproject’, lunchlezing 

Vrienden, online, 24 maart
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• [met T. Mol] ‘Halfmodellen uit de maritieme 
collectie van het rijksmuseum. Chronologie, 
scheepswerf en functie’, Vriendenverhalen 
Rijksmuseum, www.rijksmuseum.nl/nl/steun/
vriendschappen/vriendenverhalen/lunch-
dates/story/halve-scheepsmodellen, 19 mei

• [met T. Mol, J. ter Brugge, D. Kuh Jakobi en 
P. van Duin] ‘Non-invasive dendrochronology 
on half ship models from the Rijksmuseum 
(Amsterdam, The Netherlands) reveals their 
production dates and shipyards’, symposium 
TRACE 2021, Lund University, online, 16 juni

• [met S. Rich en N. Nayling] 
‘Dendroarchaeology of shipwrecks in the 
Iberian Peninsula. 10 years of research and 
advances’, symposium ISBSA16, Zadar (Kroatië), 
26 september–1 oktober

• [met S. Rich en N. Nayling] ‘Dendrocronologia 
de pecios en la Península Ibérica. 10 años  
de investigación y avances’, Congreso Ibero
americano de Arqueología Náutica y Sub
acuática, Cádiz (Spanje), 21 oktober

Jan Dorscheid
• ‘The Japanese Lacquer Cabinets from  

Huis ten Bosch. Examination and material 
analysis’, NICAS Colloquium, online, 8 april

• ‘Een Amsterdams klapbuffet gefineerd met 
hout uit Zuidoost-Azië’, Vriendenavond 
Rijksmuseum, 11 november

• ‘Franse meubelen versierd met marqueterie 
uit de tijd van Lodewijk XIV’, Vriendenavond 
Rijksmuseum, 11 november

Esther van Duijn
• ‘Traditions and development in the use of the 

wax-resin lining method in the Rijksmuseum 
Part I – 1851 to 1930. The Hopman family and 
the adaption of their wax-resin lining method 
by subsequent restorers working on the pain-
tings collection in the Rijksmuseum’, webinar 
masterclass The Dutch Method Unfolded, 
Universiteit van Amsterdam, februari

• ‘Traditions and development in the use of the 
wax-resin lining method in the Rijksmuseum 
Part II – The Night Watch. Three wax-resin  
re-linings of Rembrandt’s Night Watch (1642) 
compared’, webinar masterclass The Dutch 
Method Unfolded, Universiteit van Amsterdam, 
juni

• ‘“As much as is necessary for the harmony  
of the picture not to be disturbed …”  
The materials and methods used during the 
1945-47 treatment of The Night Watch (1642) 
by Rembrandt’, 19th ICOMCC Triennial Con
ference. Transcending Boundaries. Integrated 
Approaches to Conservation, Beijing, online, 
19 mei

• ‘“As much as is necessary for the harmony  
of the picture not to be disturbed …”  
The materials and methods used during  
the 1945-47 treatment of The Night Watch 
(1642) by Rembrandt’, NICAS Colloquium, 
www.youtube.com/watch?v=Ek2zsd0O1 
XY&t=23s, 9 september

• ‘Past linings of the Night Watch’, 2nd Operation 
Night Watch Symposium, Rijksmuseum, 
online, 8 december

Paul van Duin
• [met M. Domínguez-Delmás, J. ter Brugge, 

T. Mol en D. Kuh Jakobi] ‘Non-invasive 
dendrochronology on half ship models from 
the Rijksmuseum (Amsterdam, The Nether-
lands) reveals their production dates and ship-
yards’, symposium TRACE 2021, Lund University, 
online, 16 juni

Jorien Duivenvoorden
• ‘How paintings react to water. Influence  

of moisture on chemical stability’, Van ’t Hoff 
Institute for Molecular Sciences PhD Colloquium, 
Universiteit van Amsterdam, 24 september

• [met J.J. Hermans, K. Keune, P.D. Iedema  
en L. Abraham] ‘Supporting preventive 
conservation strategies for oil paintings with 
water transport modelling’, Collection Care 
Conference, Valencia, online, 2 december

Sonja Feitsma
• [met T. Verkeyen en S. Hata] ‘Time for Trans-

formation’, Cultural Enterprises Conference & 
Trade Show 2021, ACE U.K., online, 26 mei

• [met N. Bekking] ‘Productontwikkeling  
en beeldaanvragen bij tentoonstellingen’, 
Cultuur Retail Netwerk Dag 2021: Duurzaam
heid, Centraal Museum Utrecht, 8 november

Menno Fitski
• ‘Rijksmuseum Highlighttour’, Tiktok Japan, 

online, 23 oktober
• ‘Liefde voor Kakiemon’, KVVAK, Rijksmuseum, 

30 oktober
• Two Immortal Friends’, Storage Stars, Storage 

Stars: Two Immortal Friends - YouTube 
• ‘Tea for Two’, Storage Stars, Storage Stars”  

Tea for Two – YouTube

Josephina de Fouw
• ‘Amerika en Dordrecht’, lunchlezing Vrienden, 

online, 20 januari 
• ‘Interieurschilderingen zonder interieur. 

Onderzoek naar de collectie interieur schilder-
kunst in het Rijksmuseum’, Studiedag Historisch 
Interieur en Design, Universiteit Gent, online, 
22 april

• [met R. Jansen en M. de Blecourt] Zuidas 
Today Talk Show, www.zuidastodaytalkshow.
com, 4 juni 

• [met M. van Oranje en B. Rutten] tafelgesprek 
digitale partnermiddag Goede doelen 
VriendenLoterij, 16 september

Fyona Das
• [met J. Langelaar] ‘Hoe betrek je je interne 

collega’s als door coronamaatregelen en 
wisselende werktijden fysieke medewerkers-
bijeenkomsten niet meer mogelijk zijn?  
De maandelijkse talkshow voor en door 
collega’s, Rijksmuseum gaat door’, Platform 
Cultuur Locaties Best Practises 2021, online, 
6 december

Eveline Deneer
• ‘A private perspective on the past. How the 

model of Netherlandish 17th-century genre 
painting helped shaping historical imagi nation 
in early 19th century art’, symposium Thinking 
in the Box. The Benefits of Artistic Tradition  
in the Nineteenth Century, European Society 
for Nineteenth-Century Art (ESNA), online,  
26–28 mei

Alexander Dencher
• ‘Table Talks: A table by Daniel Marot’, 

Mauritshuis, Den Haag, online, 11 maart

Taco Dibbits
• ‘Aanwinsten Rijksmuseum’, college Master 

Kunst, Markt en Connaisseurschap, Vrije 
Universiteit Amsterdam, online, 5 maart 

• Opening tentoonstelling Koele Wateren, 
Museum Gouda, 19 maart 

• ‘Rembrandt’, Harvard Club New York,  
webinar, 6 april 

• KOG, Algemene Leden Vergadering,  
webinar, 12 april 

• ‘De gevolgen van de pandemie voor musea’, 
The Swedish Museum Association,  
online, 21 mei 

• ‘Diversiteit’, gesprek met June Sarpong,  
BBC Creative Diversity Director, bijeenkomst 
European Broadcasting Leaders, online, 
27 mei 

• Welkomstwoord en uitreiking Junior 
Fellowship, online, 9 juni 

• Masterclass over Rembrandt, VU Board Room, 
online, 24 juni

• Opening symposium Photojournalism,  
Studio Westergas, Amsterdam, 2 juli

• Opening Hoge Luchten. Schatten uit het Rijks, 
Gemeentemuseum het Hannemahuis, 
Harlingen, 10 juli 

Femke Diercks
• Moderator The Reputation of Dutch and 

Flemish Art. Who Decides?, CODART congress, 
CODART 2021 Online Congress – CODART, 
31 mei

• ‘Werken als conservator in het Rijksmuseum’, 
Carrièredag Art, Studievereniging Kunst-
geschiedenis Utrecht, Kijk terug: KunstWerk 
live – Kunstwerken, 4 juni

• ‘Tea Time’, lunchlezing Vrienden, online, 
16 juni

• [met W. Hoeben] ‘A 17th Century Flower 
Pyramid’, Storage Stars, Delfts blauwe 
piramide (rijksmuseum.nl), 2 oktober

• ‘Tiles in het Rijksmuseum, a (hidden) history’, 
AzLab Lecture Series nr. 69, https://arthist.net/
archive/34908/lang=en_US, 6 oktober

• ‘De ontmanning van Uranus en de onder-
nemersgeest van Jannetge van Straten’, 
Nacht van de geschiedenis, Rijksmuseum, 
30 oktober

• ‘The World of Delftware/Delftware and  
the World’, Inaugural Chamber of Young Snow 
Distinguished Visiting Scholars Program, 
department of Visual Studies, Lingan University, 
Hongkong, Department of Visual Studies – 
Lingnan University (ln.edu.hk), 11 november

Sara van Dijk
• ‘An extant napkin portrayed. Floris van Dijck 

and Haarlem linen damask’, colloquium Linen 
Damask in its Historical Context, Abegg-Stiftung, 
online, 7 oktober

• ‘Van generatie op generatie. De functie van 
kinderportretten’, Rijksmuseum Stories. 
Vergeet me niet, www.rijksmuseum.nl/nl/
stories/tentoonstellingen/vergeet-me-niet/
story/generatie-op-generatie

• ‘C. Willemijn Fock (1942–2021). Hoogleraar 
kunstnijverheid’, OSK Sectiedag 2021. 
Toegepaste kunst en historische interieurs, 
Universiteit Leiden, 18 november 

Chris Dijkshoorn
• [met M. Heerlien] ‘New Digital Research 

Services at the Rijksmuseum’, 2nd Culture + 
Tech International Forum, Shenzhen, online, 
15 december

Marta Domínguez-Delmás
• [met A. Daly en W. van Duivenvoorde] ‘Dutch 

shipbuilding and the Golden Age. Insights 
from dendrochronological research on VOC 
Batavia shipwreck timbers’, NICAS Colloquium, 
www.nicas-research.nl/event/nicas-colloquium- 
online-13, 14 januari
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• ‘The albums by Eduard Isaac Asser. Scientific 
analysis, treatment and ethical issues’, Master 
Conservation and Restauration of Photographic 
Heritage, Escola Superior de Conservació i 
Restauració de Béns Culturals de Catalunya, 
Barcelona, online, 2 december

Tamar Hestrin-Grader
• ‘Looking at musical instruments. The 1640 

Ruckers project’, studiedag Conservatorium-
studenten Amsterdam en Hamburg, 
Rijksmuseum, 20 oktober

Wim Hoeben
• ‘CC NL’, Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, 

online, 18 januari
• [met F. Diercks] ‘A 17th Century Flower 

Pyramid’, Storage Stars, Delfts blauwe 
piramide (rijksmuseum.nl), 2 oktober

Maria Holtrop
• ‘Slavery exhibition at the Rijksmuseum’,  

Art Museums and the Legacies of the Dutch 
Slave Trade, Center for Netherlandish Art, 
Harvard Art Museums, and Harvard University’s 
Department of History of Art and Architecture, 
online, 9 april

• [met S. Archangel, E. Sint Nicolaas en 
V. Smeulders] ‘Slavery exhibition at the 
Rijksmuseum’, Sharing Stories on Contested 
Histories, RCE en Reinwardt Academie,  
online, 14 en 16 april

• [met S. Archangel, E. Sint Nicolaas en 
V. Smeulders] ‘Slavery exhibition at the 
Rijksmuseum’, CODARTfocus, CODART,  
online, 20 april

• ‘Rijksmuseum & Slavernij’, Vriendenlezing, 
Rijksmuseum, online, 9 juni

• ‘Slavernij tentoonstelling’, Patronenlezing, 
Rijksmuseum, 30 juni

• ‘Van Bengalen’, Samdani Art Foundation/
Dhaka Art Summit, online, 6 juli

• ‘Conversation about Slavery exhibition  
at the Rijksmuseum’, Stanford University, 
online, 20 augustus

• ‘Slavery exhibition at the Rijksmuseum’, 
Sustainable Dialogues 2021, Dutch Culture  
en Centre for international cooperation, 
online, 4 oktober

• ‘Van Bengalen’, Bengal History Week,  
Brick Lane Circle, online, 6 oktober

• ‘Exhibition on Slavery in the Rijksmuseum 
(2021)’, Mondialisation, colonisation,  
esclavage, Château de Prangins en université 
de Genève, 30 oktober

• ‘Slavery exhibition at the Rijksmuseum’, 
Reframing the collection through storytelling, 
EDI, online, 16 november

• ‘Slavery exhibition at the Rijksmuseum’, 
Sharing Stories on Contested Histories.  
The Diplomats Edition, RCE en Reinwardt 
Academie, online, 3 december

Daniel Horst
• ‘Terminologie in het Rijksmuseum’, 

themaweek Diversiteit & inclusie, Universiteits-
bibliotheek Universiteit Utrecht, online, 
7 oktober

Marije Jansen
• ‘Nieuwjaarsrituelen’, lunchlezing Vrienden, 

online, 10 februari

Martin Jürgens
• ‘Preservation of Photographs in Luang 

Prabang, Laos’, University of Delaware,  
online, 4 januari

• ‘“A crowd of mercurial globules”. On the 
microscopic examination of daguerreotypes 
in 1839’, NICAS Colloquium, Amsterdam, 
online, 11 februari

• ‘Multiplying the Unique. Printing 
Daguerreotypes in the 19th Century’, 
Daguerreian Society, New York, online, 
11 maart

• ‘Hippolyte Fizeau’s daguerreian multiplications, 
or: Yet another view from a window!’, Unicum. 
Photography in the Age of NonMechanical 
Reproduction, Fondazione Alinari per la 
Fotografia – Opificio delle Pietre Dure, 
Florence, online, 14 december

Trineke Kamerling
• ‘Het managen van collectie’, Minor Collectie

management, Reinwardt Academie, online, 
12 april

Katrien Keune
• [met F. Broers, F. Vanmeert, V. Gonzalez, 

K. Bossers, J. Garrevoet, S. van Malderen, 
P. Noble, A. van Loon, K. Janssen en F. Meirer] 
‘Correlative 3D µ-XRF-Ptychographic Tomo-
graphy on Rembrandt’s Night Watch’,  
NICAS Colloquium, online, 28 januari

• ‘The degradation of ultramarine paints.  
A catalytic process?’, Jerzy Haber Institute  
of Catalysis and Surface Chemistry,  
online-seminar, 10 maart 

• ‘Operatie Nachtwacht. Hoe staat het ermee?’, 
lunchlezing Vrienden, online, 31 maart 

• ‘Operation Night Watch. Imaging Rembrandt’s 
Masterpiece inside the Gallery of Honor of 
the Rijksmuseum’, symposium Archiving 2021, 
online, 23 juni

• Organisatie en voorzitten van de webinars 
Het rijk der zinnen en De moderne stad 
verbeeld, Werkgroep Achttiende Eeuw,  
online, 1 juni, 6 juli, 3 augustus, 7 september, 
9 november, 14 december

• ‘Machtige Verzamelingen & Herman Boerhaave’, 
opening collectiepresentatie Machtige 
Verzamelingen, Museum Boerhaave, Leiden, 
14 oktober

Francesca Gabrieli
• [met J. Delaney] ‘Standoff mid-infrared 

emissive imaging spectroscopy to identify 
and map materials in paintings’, IRUG14, 
Amersfoort, online, 2 juni

• ‘Technical aspects and data processing  
of reflectance imaging spectroscopy for 
Operation Night Watch’, SPIE Optical 
Metrology, doi: 10.1117/12.2591937, 20 juni

• ‘Multi- and hyperspectral imaging in cultural 
heritage. Definitions, technical aspects, and 
applications’, Swiss CRC course Research Skills 
for ConservationRestoration, Bern University 
of the Arts, 8 december

Thijs Gerbrandy
• ‘Practice what you preach. How to stay true 

to yourself in a changing society’, Summer 
School ART MATTERS. About the (in)utility of 
the Beautiful, Calouste Gulbenkian Museum, 
Lissabon, 2-4 september 202

Inge Giesbers
• ‘Datos abiertos. Arte y diseño en el Rijksmuseo’, 

Escuela da Vinci, Buenos Aires, online,  
10 november

Erik van Ginkel
• Kringborrel door Jan de Rooij en Marjolijn 

Bronkhuyzen van programmacommissie  
De Amsterdamsche Kring, https://us02web.
zoom.us/j/86584948231?pwd=NFRraTBFTjJa 
Z3FHOHBiZStMODZOZz0, 9 februari 

Ludo van Halem
• Art Rotterdam, rondleiding voor Patronen, 

30 juni
• ‘Ellsworth Kelly in de Rijksmuseumtuinen’, 

rondleidingen Koninklijk Oudheidkundig 
Genootschap, Rijksmuseum, 10 september

• Art Basel, rondleiding International Circle, 
Bazel, 21 september

• Harry van Kuyk. Hoogtepunten uit zijn oeuvre/
Reliëfdrukken uit de nalatenschap, openings-
woord tentoonstelling, museumpaviljoen  
en Galerie Stijl, Eefde, 10 oktober

• [met C. Blotkamp] ‘Ellsworth Kelly’, podcast 
bij tentoonstelling Ellsworth Kelly in de 
Rijksmuseumtuinen, Ellsworth Kelly podcast 
(rijksmuseum.nl)

• ‘Rijksmuseum – Ellsworth Kelly’, 
videorondleiding Vrienden, Rijksmuseum | 
Ellsworth Kelly (vimeo.com)

Maarten Heerlien
• [met C. Dijkshoorn] ‘New Digital Research 

Services at the Rijksmuseum’, 2nd Culture + 
Tech International Forum, Shenzhen, online, 
15 december 

Joen Hermans
• ‘Comprehensive IR data analysis methods for 

the study of oil paint degradation processes’, 
symposium COAST, online, 3 februari

• ‘Comprehensive IR data analysis methods  
for the study of oil paint degradation 
processes’, IRUG14 Conference, online, 2 juni

• ‘Chemical reactivity and kinetics in oil paint 
layers’, ALMA-seminar Metal Soaps in Paintings, 
Institute Inorganic Chemistry of the Czech 
Academy of Sciences, Husinec-Řež (Tsjechië), 
13 juli 

• ‘How can chemistry provide effective protective 
strategies against environmental conditions?’ 
workshop Green Conservation Materials for 
European Heritage, Lorentz Center, Leiden, 
online, 24 november

• [met J. Duivenvoorden, K. Keune, P.D. Iedema 
en L. Abraham] ‘Supporting preventive 
conservation strategies for oil paintings with 
water transport modelling’, Collection Care 
Conference, Valencia, online, 2 december

Rosina Herrera Garrido
• ‘Analysis and diagnoses of photographic 

objects’, Master Diagnosis and Conservation of 
Cultural Heritage, Universidad Pablo Olavide, 
Sevilla, online, 13 januari

• ‘Disaster recovery planning for photographic 
collections’, posterpresentatie, 19th ICOMCC 
Triennial Conference. Transcending Boundaries. 
Integrated Approaches to Conservation, 
Beijing, online, 17–21 mei

• ‘The conservation of recent photography. 
Color and other contemporary processes’, 
Master Photographic Documentation, 
Universidad Complutense de Madrid,  
online, 18 november

• ‘Photography collections in danger. How  
to prevent and rescue photographs after  
a disaster’, Master Conservation and Restau
ration of Photographic Heritage, Escola 
Superior de Conservació i Restauració  
de Béns Culturals de Catalunya, Barcelona, 
online, 2 december
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• ‘Portretten en macht in de renaissance’, 
StadsDorp Zuid, Amsterdam, 24 november

• ‘Porträts und Macht in der Renaissance’,  
Die Darstellung von Autoritätspersonen durch 
Tizian & seine Zeitgenossen, Kunsthistorisch 
Museum, Wenen, https://youtu.be/U-LdB49j0kE, 
16 december

• ‘A History of Holidays. The Fête Champêtre’, 
Rijksmuseum, https://nl-nl.facebook.com/ 
253769920176/videos/667319227982879/?__
so__=watchlist&__rv__=video_home_www_
playlist_video_list, 27 december

• ‘A History of Holidays. The Merry Family, 
Rijksmuseum, https://nl-nl.facebook.com/ 
253769920176/videos/1083221662504117?__
so__=watchlist&__rv__=video_home_ 
www_playlist_video_list, 29 december

• ‘A History of Holidays. Banquet Still Life’, 
Rijksmuseum, https://nl-nl.facebook.com/ 
253769920176/videos/431991988570498?__
so__=watchlist&__rv__=video_home_ 
www_playlist_video_list, 30 december

Jurriaan Langelaar
• [met F. Das] ‘Hoe betrek je je interne collega’s 

als door coronamaatregelen en wisselende 
werktijden fysieke medewerkers bijeen komsten 
niet meer mogelijk zijn? De maandelijkse 
talkshow voor en door collega’s, Rijksmuseum 
gaat door’, Platform Cultuur Locaties Best 
Practises 2021, online, 6 december

Robert van Langh
• ‘NICAS’, 2nd Heritage Science Meeting Austria, 

online, 17 september
• ‘Operation Night Watch. Scientific research  

in view of the public at the Rijksmuseum  
of Rembrandt’s Night Watch prior to any 
treatment’, symposium Hinter den Kulissen 
oder vor der Kamera?, James-Simon-Galerie, 
Berlijn, 4 november

Huigen Leeflang
• ‘De onmetelijke ruimten van Hercules Segers 

en Rembrandt’, Talkshow. Landschap, 
Rijksmuseum, 16 mei

• ‘Prentalbums en receuils’, gastcollege Master-
werkgroep Vrije Universiteit Amsterdam  
‘De vroegmoderne prent en haar gebruiker 
(1440–1700). Studie naar de prentalbums  
van het Rijksprentenkabinet’, Rijksmuseum, 
16 september

• Presentatie aanwinsten Rijksprentenkabinet 
voor patronen, Rijksmuseum, 23 september

• Presentatie aanwinsten Rijksprentenkabinet 
bestuur F.G. Waller-Fonds, Rijksmuseum, 
20 oktober

• ‘Early Printmaking’, gastcollege Master 
Technical Art History, Universiteit van 
Amsterdam/Rijksmuseum, 14 december

• [met J. Luyckx] boekpresentatie The New 
Hollstein Dutch & Flemish Etchings, Engravings 
and Woodcuts 1450–1700. The Liefrinck 
dynasty, 17 december

Margot Leerink
• [met W. Brouwer] ‘Deinstalling Caravaggio–

Bernini, a virtual experience from the 
perspective of the registrar’, AIC Annual 
Meeting. The future of courier travel panel 
discussion, online, 4 mei

Idelette van Leeuwen
• [met M. van Suylen] ‘The Discovery of Frag-

ments of the “Cyclorama Reichardt” in the 
Collection of the Rijksmuseum’, 30th Inter
national Panorama Council Conference,  
New Bedford Whaling Museum, New Bedford, 
MA, online, 15 september

• [met M. van Suylen] ‘Reichardts reuzen 
Cyclorama’, boekpresentatie Kunstzinnig 
vermaak in Amsterdam, Vereniging Amstelo-
damum, Rijksmuseum, 26 november

Annelies van Loon
• [met F. Broers, F. Vanmeert, V. Gonzalez, 

K. Bossers, J. Garrevoet, S. van Malderen, 
P. Noble, K. Janssens, F. Meirer en K. Keune] 
‘Correlative 3D µ-XRF-Ptychographic  
Tomo graphy on Rembrandt’s Night Watch’,  
NICAS Colloquium, online, 28 januari

• ‘Beauty is skin deep. The skin tones of Vermeer’s 
Girl with a Pearl Earring’, NICAS Colloquium, 
online, 4 maart

• ‘Imaging examination of Johannes Vermeer’s 
Girl with a Pearl Earring’, Summer School 
Diagnosis in Heritage Science, University of 
Pisa, online, 7 september

• ‘The Night Watch. Palette’, 2nd Operation 
Night Watch Symposium, Rijksmuseum, 
online, 8 december

Tirza Mol 
• ‘De conservering van een ladekast, Vrienden

verhalen Rijksmuseum, www.rijksmuseum.nl/
nl/stories/vriendenverhalen/story/de-
conservering-van-een-ladekast, 24 februari

• ‘Looking into Rijksmuseum’s Maritime 
Collection. Provenance and Function of 
18th and 19th Century Half Hull Models’, 
Conservation by the Next Generation (ConNext), 
Hogeschool Antwerpen, online, 19 april

• ‘The Conservation Treatment of a Prestigious 
Organ Clock Case by Charles Clay’, Conservation 
by the Next Generation (ConNext), Hogeschool 
Antwerpen, online, 10 mei

• ‘Operation Night Watch. Macro- and micro-
scale X-ray imaging studies on the Rembrandts’ 
masterpiece The Night Watch in the Rijks-
museum’, IUCr 2021 Congress, Praag,  
online, 20 augustus

• ‘Operatie Nachtwacht’, Avond van de Chemie, 
KNCV, Eindhoven, 14 oktober

• ‘Operation Night Watch’, symposium 
Amsterdams Chemisch Dispuut, 4 november

• ‘Operation Night Watch’, FAST 2021, 
Amersfoort, 10 november

• ‘Highlights van het onderzoek aan de 
Nachtwacht’, Speeddaten, Rijksmuseum, 
11 november

• [met J. Duivenvoorden, J.J. Hermans, 
P.D. Iedema en L. Abraham], ‘Supporting 
preventive conservation strategies for oil 
paintings with water transport modelling’, 
Collection Care Conference, Valencia, online, 
2 december

• ‘Overview research phase’, 2nd Operation 
Night Watch Symposium, Rijksmuseum, 
online, 8 december 

• [met F. Broers, S. Webbe, K. Janssens, 
J. Nelson Weker en F. Meirer] ‘Two Pathways 
for the Degradation of Orpiment Pigment 
(As2S3) Found in Paintings’, CHAINS 2021 
Postersessie, online, 8 december

Nouchka De Keyser
• ‘Reviving the yellow rose’, Research  

Seminar, Universiteit Antwerpen, 20 april,  
www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/
faculteiten/ontwerpwetenschappen/nieuws-
en-activiteiten/fow-research-seminar/vorige-
sessies/20-april-2021/

• ‘Reviving the yellow rose. A combined macro- 
and microscale chemical imaging approach  
to study the original and current condition  
of the yellow rose in a still life painting  
by Abraham Mignon’, NICAS Colloquium, 
https://youtu.be/o9F-b0IOpPo, 24 juni

• ‘The Night Watch. Painterly effects’, 
2nd Operation Night Watch Symposium, 
Rijksmuseum, online, 8 december

Róman Kienjet
• ‘Collector Talk: Snelfotografie’,  

Dialogue Vintage Photography Fair, 
CEC Amsterdam, 18 september

Marjolein Koek
• ‘De Toetanchamon-jurk’, lunchlezing 

Vrienden, online, 3 maart
• ‘Shattered silk in the collection of the 

Rijksmuseum’, NICAS Colloquium,  
Media – NICAS (nicas-research.nl), 8 juli

Anna Krekeler
• ‘What’s up Dog? The build-up and current 

appearance of the dog depicted in 
Rembrandt’s The Night Watch’, NICAS 
colloquium, online, 23 april

• ‘The Night Watch. Preparatory layers  
and sketch’, 2nd Operation Night Watch 
Symposium, Rijksmuseum, online, 
8 december

Friso Lammertse
• ‘Vergeet me niet’, ledenontvangst Vereniging 

Rembrandt, Rijksmuseum, 18 oktober
• ‘Willem van de Velde de Oude, Scheeps-

tekenaar’, symposium Scheepvaartmuseum, 
Amsterdam, 18 november

• ‘Interior of the SintOdolphuskerk’, Rijksmuseum 
in 60 seconds, www.rijksmuseum.nl/en/
stories/rijksmuseum-in-60-seconds/story/
interior-of-the-sint-odulphuskerk

• ‘The Girl Dressed in Blue’, Rijksmuseum in 
60 seconds, www.rijksmuseum.nl/en/stories/
rijksmuseum-in-60-seconds/story/the-girl- 
in-blue

• ‘D’Hondecoeters Floating Feather’, Rijksmuseum 
in 60 seconds, www.rijksmuseum.nl/en/stories/ 
rijksmuseum-in-60-seconds/story/floating-
feather

• ‘Jan Asselijn, De doorbraak van de SintAnthonis
dijk bij Amsterdam, 1651’, Discover our TEFAF 
Highlights, Acquisitions from previous years 
made possible by our benefactors, online, 
19 maart

• ‘Jan Asselijn, Ruïne aan het water in Italië’, 
kunsthistorische lunch, Rijksmuseum, 15 april 

• ‘Many, varied and with quality. Painting in the 
17th-century Dutch Republic’, Art Encounters. 
The Art of the Low Countries, 1618th Century, 
UniArt Gallery, New Bulgarian University, 
Sofia, UniArt Gallery – Срещи с изкуството: 
Изкуство на Ниските земи, 16–19 век. 
Въведение | Facebook, 21 april

• ‘Copy and Vary. Painted Copies in the  
17th-century Netherlands’, Art Encounters.  
The Art of the Low Countries, 1618th Century, 
UniArt Gallery, New Bulgarian University, 
Sofia, 23 april

• [met S. Sgurev en T. Petev] Art Encounters.  
The Art of the Low Countries, 1618th Century, 
discussie, UniArt Gallery, New Bulgarian 
University, Sofia, UniArt Gallery - Срещи с 
изкуството. Дискусия с Фризо Ламертсе, 
проф. Стоян Сгурев и д-р Тодор Петев | 
Facebook, 26 april
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• ‘Between a Rock and a Hard Place. The Use  
of Tradition in Dutch Criticism 1800–1850’, 
symposium Thinking in the Box. The Benefits 
of Artistic Tradition in the Nineteenth Century, 
European Society for Nineteenth-Century Art 
(ESNA), online, 27 mei

• ‘Rijksmuseum Current Issues in 19th Century 
Art and History’, gastcollege Honours Bachelor 
Programme, Summer School Philosophy of 
Art, Rijksuniversiteit Groningen, online, 8 juli

• ‘De collectie Van Lynden-Van Pallandt op 
waarde geschat’, t.g.v. tentoonstelling 
Van Lyndens erfenis. Kunst en geschiedenis 
van de familie Van Lynden in de tuinen  
van Lyndenstein, Beetsterzwaag, 15 juli

• ‘De collectie Van Lynden-Van Pallandt’,  
Van Lynden-familiedag, Beetsterzwaag, 
2 oktober 

• ‘19de-eeuwse schilderkunst in Nederland.  
Een paleisrevolutie en wat daarna kwam’, 
11de Jacob van Lenneplezing, Universiteit  
van Amsterdam, 8 oktober 

• ‘Vrouw – moeder – dochter – zuster-kunstenaar 
– handelaar – verzamelaar – directeur. 
Vrouwen in de kunstwereld’, VVAO (Vereniging 
voor Vrouwen met een Academische Opleiding), 
Eemnes, 14 oktober

• ‘Kunst als spektakel’, boekpresentatie Kunst
zinnig vermaak in Amsterdam, Vereniging 
Amstelodamum, Rijksmuseum, 26 november

• ‘Hoge Luchten’, audiotour bij de tentoon-
stellingen, Hannemahuis Harlingen, Stedelijke 
Musea Zutphen, Stedelijk Museum Gouda, 
Westfries Museum Hoorn, Markiezenhof 
Bergen op Zoom

Justine Rinnooy Kan
• ‘Stepping onto the street. A discussion  

of 17th-century Dutch cityscapes’, t.g.v. tentoon-
stelling Rembrandt’s World, Koninklijk Kasteel 
Warschau, online, 6 september

• ‘Aderlaten bij de kapper. De barbier-chirurgijn 
in de 17de-eeuwse Nederlandse kunst’, 
gastcollege Regionale Nascholing Hematologie 
Erasmus UMC, Rotterdam, 4 november

Pieter Roelofs
• ‘Rembrandt’, This is a Robbery. The World’s 

Biggest Art Heist, Netflix, 11 maart
• ‘Operation Night Watch – Highlights research 

results and introduction treatment plan’, 
2nd Operation Night Watch Symposium, 
Rijksmuseum, online, 8 december

Benjamin Rous
• [met M. Brattinga] ‘Welkomstwoord’, 

symposium Glasziekte, NICAS/Rijksmuseum, 
online, 27 september

Saskia Scheltjens
• ‘AI & Cultural Heritage’, webinar Cultural Ai, 

Beeld & Geluid, 17 februari
• ‘Sharing is Caring Extension. Amsterdam 

2019’, webinar Sharing is Caring 10, 
Kopenhagen, 22 maart

• ‘Open & FAIR. Digital Cultural Heritage 
Collections @ the Rijksmuseum’, workshop 
inDICEs conference, Beeld & Geluid, online, 
21 april

• ‘Digital @ Rijksmuseum. The Art of Open 
Information and Data’, Ca’ Foscari University 
of Venice, online, 28 april

• ‘From Open to FAIR. The Art of Cigital Cultural 
Heritage in the World’, CILIP Cymru Wales 
Conference 2021, online, 21 mei

• ‘Art, Anarchy and the Open Museum’, 
MATCHPOINTS conference – Track Communi
cation & Education, session Museums & 
Culture, Aarhus University, online, 27 mei

• Moderator panel ‘Dekoloniseren als werk-
woord voor bibliotheken en archieven’, 
congres Informatie aan Zee 2021, Kursaal 
Oostende, 15 oktober

Margot van Schinkel
• ‘Glasziekte in het Rijksmuseum’, symposium 

Glasziekte, NICAS/Rijksmuseum, online, 
27 september 

Frits Scholten
• ‘Looking at Netherlandish Sculpture’, tutorial 

research master Arts of the Netherlands, 
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 
februari-april 

• ‘Skins of sculpture’, symposium The Skin  
of Things II, online, 15 maart 

• ‘De Keyser and the Marble Gallery of Castle 
Frederiksborg’, webinar The reconstruction 
and restoration of the Marble Gallery of Castle 
Frederiksborg, 22 maart

• ‘Sluters Calvarie’, voor leden van de Vereniging 
Rembrandt, 18 oktober

• Gastspreker seminar over de restauratie  
van de Marmergalerij van Slot Frederiksborg, 
Kopenhagen/Hillerød, 4–5 november 

Brique Sibbing
• ‘Sustainability in the Rijksmuseum’, workshop 

Green Conservation Materials for European 
Heritage, Lorentz Center, online, 24 november

Eveline Sint Nicolaas
• [met S. Archangel, M. Holtrop en 

V. Smeulders] ‘Slavery exhibition at the 
Rijksmuseum’, Sharing Stories on Contested 
Histories, RCE en Reinwardt Academie,  
online, 14 en 16 april

• [met M. Domínquez-Delmás] ‘Halfmodellen 
uit de maritieme collectie van het rijksmuseum. 
Chronologie, scheepswerf en functie’, Vrien
den verhalen Rijksmuseum, www.rijksmuseum.
nl/nl/steun/vriendschappen/vriendenverhalen/ 
lunch-dates/story/halve-scheepsmodellen, 
19 mei

• [met M. Domínguez-Delmás, J. ter Brugge, 
D. Kuh Jakobi, en P. van Duin] ‘Non-invasive 
dendrochronology on half ship models from 
the Rijksmuseum (Amsterdam, The Nether-
lands) reveals their production dates and ship-
yards’, symposium TRACE 2021, Lund University, 
online, 16 juni

• ‘Looking into Rijksmuseum’s Maritime  
Collec tion. Provenance and Function  
of 18th and 19th Century Half Hull Models’, 
NICAS Colloquium, online, 8 juli

• ‘De herkomst, productie en (preventieve) 
conservering van het scheepsmodel de 
William Rex’, Vriendenavond Rijksmuseum,  
11 november

Bianca du Mortier
• ‘Mode en Kostuum in het Rijksmuseum.  

De geschiedenis van de collectie’, Mode  
in Musea, Minor Fashion Studies, University  
of Amsterdam, online, 4 januari

• ‘The origin of the Japanse syde rocken. From 
imperial gifts to status symbol’, workshop 
Dutch Textiles in Global History. Interconnections 
of Trade, Design, and Labour, 1600–2000, 
Utrecht University, online, 11 maart

• ‘Mode in de Noordelijke-Nederlanden in de 
lange 17e-eeuw, 1675–1725’, Mode en Kostuum
geschiedenis, Minor Fashion Studies, University 
of Amsterdam, online, 29 september

Manon van der Mullen
• ‘Invoeren in de praktijk van Prentenkabinet 

Online. Do’s & don’ts’, studiedag Vlaamse  
en Brusselse prentenkabinetten, Museum 
Plantin-Moretus, online, 22 januari 

• ‘(Rijks)Prentenkabinet Online. 571.241 objec-
ten and counting’, studiedag Druk! Aan het 
werk!, M Leuven, 3 september

• ‘Over leven en overleven. Kunstenares  
Riek Wesseling (1914–1995)’, Speeddaten  
voor Vrienden, Rijksmuseum, 11 november

Bas Nederveen
• ‘Terminologie in het Rijksmuseum. Frisse blik 

op verouderde terminologie’, studiemiddag 
Diversiteit en inclusie in terminologie van 
kunstinstellingen en hun bibliotheken, Overleg 
Kunsthistorische Bibliotheken Nederland 
(OKBN), online, 1 april

• ‘Terminologie in het Rijksmuseum. Frisse blik 
op verouderde terminologie’, Verbredings  
en verdiepingsmodule 1ejaarsstudenten, 
Reinwardt Academie, online, 22 april

• [met S. Archangel] ‘Terminologie in het Rijks-
museum. Frisse blik op verouderde termino-
logie’, Vormingsreeks over inclusieve taal, 
FARO, online, 19 oktober

Petria Noble
• [met F. Broers, F. Vanmeert, V. Gonzalez, 

K. Bossers, J. Garrevoet, S. van Malderen, 
A. van Loon, K. Janssens, F. Meirer en K. Keune] 
‘Correlative 3D µ-XRF-Ptychographic Tomo-
graphy on Rembrandt’s Night Watch’,  
NICAS Colloquium, online, 28 januari

• ‘Introduction. Questions related to the wax-
resin lining on “The Night Watch” Part II –  
The Night Watch. Three wax-resin re-linings 
of Rembrandt’s Night Watch (1642) compared’, 
webinar masterclass The Dutch Method 
Unfolded, Universiteit van Amsterdam, juni

• ‘Interdisciplinary research at the Rijksmuseum. 
Promoting dialogue between conservation, 
science and art history’, Journée d’étude. 
Recherche et restauration, Domaine d’interêt 
majeure (DIM), Parijs, online, 22 september

• ‘Condition of the Night Watch and evaluating 
the treatment options’ en tafelgesprek, 
2nd Operation Night Watch Symposium, 
Rijksmuseum, online, 8 december

Frederique van Reij
• DEN Digitale Transformatie Conferentie, 

thema Inclusie in het Digitale Domein –  
de audiotour van de tentoonstelling Slavernij, 
Experience | Digitale Transformatie 
Conferentie (den.nl), 1 juni 

• Alumnidag STUDIO, De Balie, 2 oktober
• ‘Slavery. Ten True Stories’, World Hope Forum 

Bookclub, Dutch Design Week, Eindhoven, 
Frederique van Reij presents, at the WHF 
– Book club 2021 – YouTube, 24 oktober

• [met I. de Vries] ‘The audiotour as audio 
immersive experience in the Rijksmuseum’s 
Slavery exhibition’, Digital Exhibitions Summit, 
MuseumNext, Frederique van Reij – 
MuseumNext, 8 december

Jenny Reynaerts
• ‘Vrouwen van de 19de eeuw. Een wandeling 

door de zalen’, talkshow International Women’s 
Day, Rijksmuseum, online, 8 maart 

• ‘Spiegel van de werkelijkheid’, zoompresentatie 
over publicatie, AICA (Association 
International des Critiques d’Art), 9 maart 
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• ‘Musical instruments on parade’, Koninklijk 
Oudheidkundig Genootschap, Rijksmuseum, 
Lezing ‘Musical instruments on parade. An 
overview from the 16th to the 19th centuries’, 
Giovanni Paolo Di Stefano, conservator 
muziekinstrumenten Rijkmuseum – 
Koninklijk Oudheidkundig Genootschap  
 (kog.nu), 15 november

• ‘The piano in Italy’, University of Pavia, 
Department of Musicology, Cremona (Italië), 
13 december 

Maud van Suylen
• [met I. van Leeuwen] ‘The Discovery of Frag-

ments of the “Cyclorama Reichardt” in the 
Collection of the Rijksmuseum’, 30th Inter
national Panorama Council Conference, 
New Bedford Whaling Museum, New Bedford, 
MA, online, 15 september

• [met I. van Leeuwen] ‘Reichardts reuzen Cyclo-
rama’, boekpresentatie Kunstzinnig ver maak  
in Amsterdam, Vereniging Amstelodamum, 
Rijksmuseum, 26 november

Ilona van Tuinen
• ‘Jeremiah by Rembrandt’, Rijksmuseum  

in 60 seconds, Rembrandts Jeremia 
(rijksmuseum.nl)

• ‘Lot and his Daughers by Hendrick Goltzius’, 
Rijksmuseum in 60 seconds, Lot en zijn 
dochters van Goltzius (rijksmuseum.nl)

• ‘The Serenade by Judith Leyster’,  
Rijksmuseum in 60 seconds, Leysters 
Serenade (rijksmuseum.nl)

• ‘Remember me. Draw me’, Teken Mij 
(rijksmuseum.nl)

Matthias Ubl
• ‘Heemskerck’s Sterke Mannen’, Discover our 

TEFAF Highlights. Acquisitions from previous 
years made possible by our benefactors, 
online, 19 maart 

• ‘Remember me: Ambition’, www.rijksmuseum.
nl/en/stories/exhibitions/remember-me/story/
ambition-matthias

• ‘Vergeet me niet’, Patronenlezing, 
29 september

Guus Verhaar
• ‘Investigating Ion Depletion in Unstable 

Historic Glass Samples Using Laser Ablation-
Inductively Coupled Plasma-Mass 
Spectrometry’, NICAS Colloquium, www.nicas-
research.nl/media/?page-video15145=2, 
11 februari

• ‘Care of Glass in Museum Collections’, Minor 
Conservation and Restoration of Cultural 
Heritage, Universiteit van Amsterdam, online, 
15 maart

• [met A.V. Walker] ‘The degradation of glass  
in museum collections. New conservation 
insights through scientific analysis’, symposium 
Edith O’Donnell Institute of Art History Summer 
Conservation Series, University of Texas at 
Dallas, https://arthistory.utdallas.edu/video/
conservation-series/, 27 mei

• ‘Chemische degradatie van glas in museale 
collecties’, symposium Glasziekte, NICAS/
Rijksmuseum, 27 september

Maartje Veringa
• [met E. Bakker] ‘True crime in het Rijks-

prentenkabinet’, Speeddaten voor Vrienden, 
Rijksmuseum, 11 november

Ige Verslype
• ‘Illusies en imitaties. Een bijzonder bewaard 

gebleven geschilderde kamer in het pand 
Breestraat 101 te Beverwijk’, reeks Imitaties  
in het interieur, Stichting het Nederlands 
Interieur, online, 24 augustus

• ‘New insights into the making of the Lundens 
copy’, 2nd Operation Night Watch Symposium, 
Rijksmuseum, online, 8 december

• ‘New insights into the making of the Lundens 
copy’, NICAS Colloquium Online+, 9 december

Irma de Vries 
• [met F. van Reij] ‘The audio tour as audio 

immersive experience in the Rijksmuseum’s 
Slavery exhibition’, Digital Exhibitions Summit, 
MuseumNext, Frederique van Reij – 
MuseumNext, 8 december

Ching-Ling Wang
• ‘Japanese Objects in the Chinese Imperial 

Collection and their Transcultural Context’, 
symposium Beyond the Southern Barbarians. 
Repositioning Japan in the First Global Age, 
Kyushu University/Yale University, online, 
18 februari

• ‘The Practice of Chinese Calligraphy and Seal 
Carving’, programma Refined Enjoyment of 
Elegant Leisure. Robert van Gulik and Chinese 
Culture, China Cultural Center Den Haag, 
online, 28 februari

• ‘Lockdown & Unlock. Asian Pavilion of the 
Rijksmuseum during the Covid-19 Crisis’, 
symposium 2021 Connecting & Envisioning, 
Forum for Curators of Chinese Art, J.S. Lee 
Memorial Fellowship Programme, online, 
28 maart

• [met S. Archangel, M. Holtrop en 
V. Smeulders] ‘Slavery exhibition at the 
Rijksmuseum’, CODARTfocus, CODART,  
online, 20 april 

• ‘Slavery’, symposium Bronnen over slavernij 
en slavenhandel, Rijksmuseum, KB en 
Nationaal Archief, online, 23 april

• ‘Slavernij tentoonstelling’, Patronenlezing, 
Rijksmuseum, 30 juni

• ‘The Exhibition “Slavery” at the Rijksmuseum. 
A project of many voices’, symposium 
Répresentation de l’esclavage dans les musées 
européens, Parijs, 8 oktober

• ‘Slavernijverleden in het Rijksmuseum’, 
Studium Generale Delft Slavernijgeschiedenis 
van Nederland, Theatercafé de Veste, Delft, 
27 oktober

• ‘The view of Ankara, its function and audience 
in the course of history’, symposium From 
Representation to Inspiration. The Ottoman 
Empire in the 18th Century, Rahmi M. Koc 
Museum Ankara, online, 1 december

Anna A. Ślączka
• ‘Iconography of Hindu and Buddhist  

deities’, Universiteit Leiden, Rijksmuseum, 
14 december

Marijke Smallegange
• [met S. Zorg] ‘Inclusie en diversiteit  

bij het Rijksmuseum’, Cultuurmarketing, 
online, 9 juni 

• ‘Towards a hybrid museum? Rising to the 
challenge’, First International Forum on Digital 
Transformation in Cultural Institutions, 
Malaga, 21 juni

• ‘Inspiratie-sessie’, Natuurmonumenten, 
Arnhem, 4 oktober

Valika Smeulders 
• [met H. Crebolder, S. Ramsanjhalen en 

R. Molenaar-Wingens] vraaggesprek Stibbe 
Women’s Day Lecture 2021, Stibbe NV, 8 maart

• ‘Slavery. Material culture and participation  
in practice’, Frieze & Rijksmuseum Digital 
Conversation, Frieze & Rijksmuseum Digital 
Conversation with Dr. Valika Smeulders & 
Jennifer Higgie | | Galleries | Frieze, 8 april

• ‘Slavernij en onderwijs’, studiemiddag voor 
docenten, Rijksmuseum, 9 april

• [met S. Archangel, M. Holtrop en E. Sint 
Nicolaas] ‘Slavery exhibition at the Rijks-
museum’, Sharing Stories on Contested 
Histories, RCE en Reinwardt Academie,  
online, 14 en 16 april

• [met S. Archangel, M. Holtrop en E. Sint 
Nicolaas] ‘Slavery exhibition at the Rijks-
museum’, CODARTfocus, CODART, online, 
20 april

• ‘In their own words. Oral sources in Rijks-
museum’s Slavery exhibition’, symposium 
Bronnen over slavernij en slavenhandel, 
Rijksmuseum, KB en Nationaal Archief,  
online, 23 april

• ‘Slavery. On building knowledge and connec-
tions’, seminar Public History, Rijksuniversiteit 
Groningen, online, 30 april

• ‘Slavernij, de tentoonstelling in Rijksmuseum 
Amsterdam en de connectie met de Neder-
landse Cariben’, webinar Mongui Maduro, 
bibliotheek Curaçao, 30 april 

• ‘Rembrandt and slavery’, National Gallery 
Canada, online, 20 mei

• ‘Slavery and Human Rights’, Human Rights 
Watch, Rijksmuseum, 23 juni 

• ‘Slavernij’, KOG, Rijksmuseum, 7 juli
• ‘Slavery in Rijksmuseum Amsterdam’, Dutch 

Centre London, online, 15 juli 
• ‘In eigen woorden. Slavernij en mondelinge 

bronnen’, Talkshow, Rijksmuseum, online, 
18 juli 

• ‘Een historische blik op diversiteit in Amster-
dam’, De toekomst van diversiteit en inclusie  
in Amsterdam, Amsterdam – Divers & 
Inclusief, 26 augustus

• ‘Slavery in Rijksmuseum Amsterdam’, webinar 
Decolonisation in the Museum. Interrogating 
the History of Slavery, AICA International, 
https://youtu.be/wQ4ytwlbtUM, 3 september

William A. Southworth
• ‘The disputed provenance of Javanese 

sculptures in the collection of the KVVAK’, 
symposium Speuren naar herkomst, KVVAK, 
Rijksmuseum, 18 september

Annemiek Spronk
• [met M. Brugman] ‘Vocational education  

in the Rijksmuseum’, Erasmus+ webinar 
Evoked (European Museums for Vocational 
Education), 3 maart 

Giovanni Paolo Di Stefano
• [met T. De Paepe] ‘De klank van de acht-

tiende eeuw. Muziek en materiële cultuur’, 
webinar, Webinar 3 augustus: De Klank van 
de Achttiende Eeuw | (wordpress.com), 
3 augustus

• ‘Johann Schanz and the piano in Vienna’, 
Castello di Saliceto, Cuneo (Italië), 
5 september
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• ‘Yamanaka & Co. in the Rijksmuseum’, 
workshop Yamanaka & Co. Early Pioneer of 
the Global Asian Art Trade, Freer Gallery of Art 
and Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian’s 
National Museum of Asian Art en Museum für 
Asiatische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin, 
online, 15 april

• ‘Bowuguan yanjiuyuan de re’chang 博物館研究
員的日常  [A Day of a Curator]’, PANT online #8, 
Platform of Artists Netherlands Taiwan 
(PANT), online, 26 juni

• ‘Yanming zhengshen. Helan guojia bowuguan 
cang de yijian Shuiyue Guanyin Tu 驗明正身-荷
蘭國家博物館藏的一件水月觀音圖 [Reconsider  
a Painting of Water-moon Guanyin in the 
Rijksmuseum Collection]’, 2021 Xilie yishu 
jiangzuo 2021系列藝術講座 [2021 Series  
of Lectures on Art], International Buddhist 
Progress Society, online, 8 september

• ‘Haiyutu de zhizuo ji qi xiangguan wenti  
《海魚圖》的製作及其相關問題 [The Making  
of the Album of the Sea Fish and its Related 
Issues]’, symposium Exploring the Eco Art 
History, Institute of Art History, National Taiwan 
University, online, 11 september

• ‘Luohan tu de liangge chuantong 羅漢圖的兩個
傳統 [Two Traditions of Luohan Painting]’, 
2021 Xilie yishu jiangzuo 2021系列藝術講座 
[2021 Series of Lectures on Art], International 
Buddhist Progress Society, online, 
14 september

• ‘Bolin cang Ding Guanpeng Shuofa Tu de 
zhizuo yu mailuo 柏林藏丁觀鵬《說法圖》的製作
與脈絡 [The Making and Contexts of Ding 
Guanpeng’s The Buddha Preaching in Berlin 
Collection]’, 2021 Xilie yishu jiangzuo 2021系列
藝術講座 [2021 Series of Lectures on Art], 
International Buddhist Progress Society, 
online, 12 oktober

• ‘On a Newly Discovered Sea Fish Album 
(Haiyu tu, 1736) and the Formation of 
Knowledge in Eighteenth-century China’, 
symposium Towards a Cultural History  
of Early Modern Ichthyology (1500–1800), 
Centre for the Arts in Society,  
Leiden University, online, 15 oktober

Gregor J.M. Weber
• ‘Über Vermeers Häuseransicht in Delft  

und Briefleserin in Blau’, gesprek conser-
vatoren tentoonstelling Johannes Vermeer. 
Vom Innehalten, Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden, www.youtube.com/watch?v=AB7V 
sH6L58s, 26 oktober

Laurien van der Werff
• ‘Levende leeuwen in 17e-eeuws Amsterdam’, 

Speeddaten voor Vrienden, Rijksmuseum, 
11 november 

Sherida Zorg
• ‘Panelgesprek: Wervingsstrategieën voor  

een inclusieve werkvloer’, deBuren, Vlaams-
Nederlands huis voor cultuur en debat, 
online, 8 juni 

• [met M. Smallegange] ‘Inclusie en diversiteit 
bij het Rijksmuseum’, Cultuurmarketing, 
online, 9 juni

• [met A. Broekgaarden] ‘D&I in the Rijksmuseum’, 
TU Delft, 6 juli

• ‘De werkwijze van het Rijksmuseum’,  
Sigra-conferentie Diversiteit & Inclusie, 
Pakhuis de Zwijger, 14 oktober 

• Werken aan een inclusief klimaat doe je samen’, 
webinar Behoud van divers personeel, 
Amsterdam – Divers & Inclusief, 16 september

Door de veelzijdigheid van de vier samengevoegde verzamelingen geeft CollectieCentrum Nederland een goed beeld van de kunst  
en geschiedenis van Nederland, zowel chronologisch als sociaal-maatschappelijk
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http://www.youtube.com/watch?v=AB7V
sH6L58s
http://www.youtube.com/watch?v=AB7V
sH6L58s


Transport van een rijtuig tijdens de inhuizing van het CollectieCentrum Nederland Drie van de vier directeuren van de participerende instellingen in het CollectieCentrum Nederland 
tijdens de openingshandeling op 13 september. Het laatste kunstobject wordt naar binnen geleid,  
een strandbeest van Theo Jansen uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  
(zie ook pp. 245–246)
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MEDEWErKErs IN DE MEDIA

Alex Alsemgeest
• ‘Historische boekencollectie’, Document voor 

een Monument. Verleden van het Binnenhof, 
interview, 11 maart, Document voor een  
Monument – Het visitekaartje van architect 
Cornelis Peters

• ‘The Fagels’ en ‘Unlocking the Fagel Collec-
tion’, uitvoerend producent, scenarioschrijver 
en optredend deelnemer, videoprojecten  
Koninklijke Bibliotheek, Nationale Bibliotheek 
en The Library of Trinity College Dublin,  
youtube.com/playlist?list=PLw1TV8ZWA2CC 
9jDbl8m5C_-f8f4fbCoWK, youtube.com/playlist? 
list=PLriwD9rI2WxQVbxf5RE51xxAG_EhTA-oH, 
youtube.com/playlist?list=PLriwD9rI2WxSe 
VTrVjaDsvRfBu9PvTusQ

Alba Alvarez Martin
• ‘The Analytical Scientist. The Power List Slam. 

Spotlight on the Future’, interview, 18 oktober, 
theanalyticalscientist.com/business-education/ 
the-power-list-slam-spotlight-on-the-future 

Stephanie Archangel
• ‘Primeurs in het Rijksmuseum, slavernijten-

toonstelling’, Amigoe Curaçao, interview,  
6 februari

• Nieuw licht. Het Rijksmuseum en de slavernij, 
documentaire, NPO/Memphis Productions, 
15 februari, Nieuw Licht - Het Rijksmuseum 
en de slavernij gemist? Start met kijken  
op NPO Start 

• ‘Niet gezellig, wél belangrijk’, VPRO Gids,  
interview, 19 februari

• ‘Het slavernijverleden is van ons allemaal’, 
Muze Kunstmagazine, interview, voorjaar

• ‘NOS Opening Slavernijtentoonstelling’,  
NOS, 18 mei

• ‘De making of: Slavernijtentoonstelling Rijks-
museum. De wereld van Wally, de wereld  
van Witsen’, De Groene Amsterdammer,  
interview, 26 mei

• ‘We hebben een nieuwe bril opgezet’,  
Faro, 21 juni

• ‘Je ziet het geweld niet, maar je voelt het’,  
De Groene Amsterdammer, interview, 30 juni

• ‘Waar kom jij voor in opstand?’, IMC Weekend-
school, Amsterdam, 26 september

Mattie Boom
• [met Ramsey Nasr] ‘Museaal verzamelen’,  

Fotobeurs Dialogue, Amsterdam, dubbel-
interview, 18 september

Maartje Brattinga
• ‘Betje Wolff en Aagje Deken. Onafscheidelijk 

tot aan hun dood’, interview voor podcast  
In het Rijksmuseum, 13 oktober, www.rijks 
museum.nl/nl/stories/podcast/story/podcast-
betje-wolff-en-aagje-deken

Jeroen ter Brugge
• ‘Scheepswrak Batavia naar aanleiding van  

de Koninklijke Onderscheiding van maritiem 
archeoloog Jeremy Green (Australië)’, Met het 
oog op morgen, NPO 1, interview, 28 maart

Hendrikje Crebolder
• ‘Hendrikje (50): “Het gezin waarin je bent  

opgegroeid is heel bepalend”’, De Telegraaf, 
VROUW magazine, 8 mei, Hendrikje (50):  
‘Het gezin waarin je bent opgegroeid is heel 
bepalend’ | VROUW magazine | Telegraaf.nl

• ‘De Museum Plus Bus rijdt met kunst langs 
ouderen in verzorgingstehuizen in Norg,  
Assen en Roden’, Dagblad van het Noorden, 
5 augustus

• ‘De werklessen van Hendrikje Crebolder: 
“Laat de werkdag los door te huppelen”’,  
de Volkskrant, 25 november

• ‘Hendrikje Crebolder: “Mensen beseffen  
meer dan ooit hoe belangrijk kunst is”’,  
Harper’s Bazaar, interview, 30 november

Taco Dibbits
• Holland Herald, serie ‘Dutch Icons’, interview, 

11 januari 
• Het Financieele Dagblad, rubriek ‘Persoonlijk’, 

interview over Slavernij, 12 januari 
• The New York Times, interview over Slavernij, 

3 februari 
• Het Geheim van de Meester, AVROTROS,  

interview, 5 februari
• Algemeen Dagblad, interview over Groene Hart, 

Slavernij, 19 maart 
• Elsevier, samenwerking AkzoNobel bij  

Operatie Nachtwacht, interview, 30 maart 
• De Achterkant van het gelijk, afl. Museum-

directeuren, BNNVARA, interview, 1 april
• NRC Handelsblad, speciale bijlage over  

verborgen schatten uit museumcollecties,  
interview, 16 april

• The Guardian, dubbelinterview met Valika 
Smeulders over Slavernij, 17 mei 

• The Times, dubbelinterview met Valika 
Smeulders over Slavernij, 17 mei 

• NRC, reisrubriek, interview, 2 juni 
• The Guardian, interview over ontbrekende 

stukken van De Nachtwacht, 23 juni 
• EenVandaag, NPO 1, interview over CC NL, 

8 september

Femke Diercks
• ‘Favorieten: Aap met snuifdoos’, interview 

voor podcast In het Rijksmuseum, 5 mei, 
www.rijksmuseum.nl/nl/stories/podcast/story/
aap-met-snuifdoos

• ‘Wat zijn de belangrijkste 100 meesterwerken 
uit Nederland en Vlaanderen van voor 1750?’, 
De Nieuws BV, BNNVARA, radio-interview  
met Christi Klinkert, 7 mei 

• ‘Curator in the Spotlight: Femke Diercks’, 
CODART-website, september, www.codart.nl/
guide/curators/femke-diercks/

• ‘A taste for tea’, Sentimental Journal, vol. 4,  
interview met schenkers

Marta Domínguez-Delmás
• ‘Hout van historische waarde’,  

National Geographic, interview, juli
• ‘Narval eiland’, AT5, interview, 21 september, 

www.at5.nl/artikelen/e29083/narva-eiland
• ‘Gezonken Batavia-schip onthult hoe de  

Nederlanders hun rivalen in de 17e-eeuw  
te slim af waren’, Scientias.nl, interview,  
8 november, scientias.nl/gezonken-bata-
via-schip-onthult-hoe-de-nederlanders-hun- 
rivalen-in-de-17e-eeuw-te-slim-af-waren/

Esther Doornbusch
• ‘Susan Beech Mid Career Grant 2021’,  

Art Jewelry Forum, interview, 11 maart,  
artjewelryforum.org/interviews/ajf-live- 
announces-the-winner-of-the-2021-susan-
beech-mid-career-grant/

Esther van Duijn
• ‘Gat in de trommel op De Nachtwacht was 

een echt gat in het schilderij’, Het Parool,  
interview, 27 juli

Josephina de Fouw
• ‘Rolf Sanchez’, Rijksmuseum Sessions,  

10 september, www.youtube.com/watch? 
v=Dq-guAlRevk 

• ‘Catharina Beuning, de vrouw achter  
de Amsterdamse Grachtenkamer’, interview 
voor podcast In het Rijksmuseum, 28 oktober, 
www.rijksmuseum.nl/nl/stories/podcast/story/
amsterdamse-grachtenkamer 

Francesca Gabrieli
• ‘Il Rijksmuseum e la ronda di notte’,  

podcast CasaAmsterdam, april, open.spotify.
com/episode/6xuUQLt4Jnv8YCYN9KaGa0

• Interview, Orticalab, september, www.orticalab. 
it/Da-Amsterdam-Francesca-Gabrieli-una? 
fbclid=IwAR0QjlG-qQiN7xKWR72zpqrGl3VEU 
Gdbehip2nZkWR2Dk5U0fdqaRCPk80k

Erik van Ginkel
• ‘Meegaan met de behoefte van de bezoeker’, 

Trenddossier 2022, Kamer van Koophandel, 
15 december, Cultuur 2022: meegaan met  
de behoefte van de bezoeker (kvk.nl) 

Ludo van Halem
• ‘FK23 Bantam. Een vliegtuig op de derde  

verdieping’, interview voor podcast In het 
Rijksmuseum, 21 april, www.rijksmuseum.nl/
nl/stories/podcast/story/fk-23-bantam

Joen Hermans
• ‘Wat maakt Rembrandt een scheikundig  

wonder?’, Universiteit van Nederland, onli-
ne-college, 6 mei, youtu.be/5hzzWeyvWpc

• ‘Schilders in de 17de eeuw waren ook mees-
ters in chemie’, Algemeen Dagblad, interview, 
6 juni

• ‘Rembrandt: een briljant chemicus’, Focus, 
NTR, interview voor podcast, 22 juni,  
www.nporadio1.nl/fragmenten/focus/5971864e- 
3a7f-4460-a4b3-23206d2355a8/2021-06-22-
null

Erma Hermens
• ‘Het raadsel van de beschilderde schildpad’, 

WWF Magazine, interview, juni 
• CWICast, podcast (tafelgesprek) over het  

IMPACT4Art-project en het FleX-Ray lab,  
oktober, open.spotify.com/show/3qflIK954y-
DYYGg1guVdrK?si=3585a8ad2d204d35&nd=1

Rosina Herrera Garrido
• ‘Above and under the surface. An interview 

with conservator Rosina Herrera’, Instruments 
of Memory, interview, 8 maart, instruments-
ofmemory.com/2021/03/08/above-and-un-
der-the-surface-an-interview-with-conserva-
tor-rosina-herrera/

Wim Hoeben
• ‘Rijksmuseum gaat samenwonen in Amers-

foort’, NRC, interview, 19 augustus
• ‘Half miljoen objecten in nieuw kunstdepot’, 

Nieuwsuur, NOS, interview, 4 september, 
De uitzending van 4 september: Is er toekomst 
voor Tata Steel in IJmuiden? / Half miljoen 
objecten in nieuw kunstdepot | Nieuwsuur 
(nos.nl)

• ‘Dit zwaarbeveiligde ligt vol kunstschatten: 
“Met al dat beton duurt het lang voordat  
je erin bent”’, Algemeen Dagblad/Regio Nieuws 
Amersfoort, interview, 8 september

• ‘Nederlands grootste kunstpakhuis opent  
zijn deuren. “Wat hier staat is van iedereen, 
dit is ons fysieke geheugen”, Trouw, interview, 
13 september
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https://www.rijksmuseum.nl/nl/stories/podcast/story/podcast-betje-wolff-en-aagje-deken
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• ‘Vergeet me niet. De opkomst van het  
renaissance-portret’, interview voor podcast 
In het Rijksmuseum, 30 september,  
www.rijksmuseum.nl/nl/stories/podcast/ 
story/podcast-vergeet-me-niet

• ‘Vergeet me niet in het Rijksmuseum’,  
Muze Kunstmagazine, interview, najaar

• ‘Von Amsterdam lernen. Das Rijksmuseum 
macht Ausstellungen für alle’, Tagesspiegel, 
interview, 4 december

Bianca du Mortier
• ‘De tien mooiste trouwjurken ooit, volgens 

Bianca du Mortier van het Rijksmuseum’,  
NRC, interview, 24 augustus

• ‘10x dromen van het sprookje. Daar komt  
de bruidsjurk’, De Standaard, interview,  
23 oktober 

Manon van der Mullen
• ‘Prentmaker Maria Catharina Prestel. Inno-

vaties in kleurenreproducties’, interview voor 
podcast In het Rijksmuseum, 24 november, 
www.rijksmuseum.nl/nl/stories/podcast/story/
prentmaker-maria-catharina-prestel

Petria Noble
• ‘Rembrandt rediscovered: A hidden sketch  

by the Dutch artist found beneath The Night 
Watch’, Euronews, radio-optreden,  
10 december

Laura Raven
• [met S. Smelt] ‘De Nachtwacht met oplos-

middel te lijf’, Het Parool, interview, 27 mei

Jenny Reynaerts
• ‘Vrouwen van het Rijksmuseum’, Keur in de 

middag, NH Radio, interview, 6 maart
• ‘Voortaan hangen er drie vrouwen in de Ere-

galerij van het Rijksmuseum’, De Lage Landen, 
interview, 8 maart, www.de-lage-landen.com/
article/voortaan-hangen-er-drie-vrouwen-in-
de-eregalerij-van-het-rijksmuseum

• ‘For the First Time Ever, the Rijksmuseum  
Will Hang Works by Female Dutch Masters in 
Its Most Prestigious Gallery’, Artnet, interview, 
11 maart, news.artnet.com/art-world/ 
rijksmuseum-female-artists-gallery-of- 
honor-1950686

• ‘Kunstlerinnen im Amsterdamer Rijksmuseum. 
Aufstieg in die Ehrenloge’, Der Tagesspiegel, 
interview, 21 maart, www.tagesspiegel.de/
kultur/kuenstlerinnen-im-amsterdamer-
rijksmuseum-aufstieg-in-die-ehrenloge/ 
27024918.html

• ‘Vincent van Gogh, Zelfportret’, interview  
voor podcast In het Rijksmuseum, 30 maart, 
www.rijksmuseum.nl/nl/stories/podcast/story/
zelfportret-van-vincent-van-gogh

• ‘Vrouwen van het Rijksmuseum’, Nieuwsuur, 
NOS, interview, 23 april, Weinig vrouwelijke 
kunstenaars in musea:‘We keken naar kunst 
met één oog dicht‘ | Nieuwsuur (nos.nl)

• ‘De andere helft, het vrouwelijke aandeel in 
de Nederlandse museumwereld’, Blok & Toine, 
NPO Radio 1, 29 november, www.nporadio1.nl/
uitzendingen/blok-toine/17ead28d-03f9-4a7d- 
b2f7-fef0b1567670/2021-11-29-bloktoine

• ‘Vrouwelijke mediators in de kunst’,  
Harper’s Bazaar, interview, winter 2021–2022, 
pp. 68–71

• ‘Kunst van vrouwen brengt minder op’, NRC, 
16 december

Pieter Roelofs
• ‘Zes schilderijen van Vermeer onderzocht. 

Welke details zien we al eeuwen over het 
hoofd?’, interview, Het Parool, 30 april

• ‘De Nachtwacht: de missende stukken’,  
Operatie Nachtwacht, juni, www.rijksmuseum.
nl/nl/stories/operatie-nachtwacht/story/
nachtwacht-de-missende-stukken

• ‘Met dank aan kunstmatige intelligentie is  
De Nachtwacht na driehonderd jaar weer 
compleet. Zó had Rembrandt het bedoeld’,  
de Volkskrant, interview, 23 juni

• ‘Opgedoken cupido zet “brieflezende  
meisje” van Vermeer in een nieuw daglicht’, 
de Volkskrant, interview, 25 augustus

• ‘Brieflezend meisje van Vermeer radicaal  
gerestaureerd. Cupido komt tevoorschijn’, 
NOS Nieuws, 9 september

• ‘De Nachtwacht verplaatst’, Operatie Nacht
wacht, november, www.rijksmuseum.nl/nl/
stories/operatie-nachtwacht

• ‘Zo heb je de Nachtwacht nog nooit gezien’, 
NOS Nieuws, 3 november

• ‘Schets gevonden onder de verflagen van  
de Nachtwacht na restauratie’, NU.nl,  
8 december

• ‘Doorbraak: schets onder verflagen toont  
opzet Rembrandts Nachtwacht’, RTL Nieuws, 
8 december

• ‘Nooit eerder ontdekte schets van De Nacht-
wacht toont hoe zelfverzekerd Rembrandt 
zijn compositie opzette’, Trouw, interview, 
8 december

• ‘Hidden sketch revealed beneath Rembrandt’s 
“The Night Watch”’, The Guardian, 8 december

• De Ochtend van 4, NPO Radio 4, interview 
over opening van CC NL, 13 september 
De Ochtend van 4–13 september 2021 –  
NPO Radio 4 Gemist

• NOS Journaal, NOS, interview over opening 
van CC NL, 13 september NOS Journaal gemist? 
Start met kijken op NPO Start

• Een Vandaag, AVROTROS, interview over  
opening van CC NL, 13 september, TV Uitzending 
13 september 2021 – EenVandaag (avrotros.nl)

Maria Holtrop
• Nieuw licht. Het Rijksmuseum en de slavernij, 

documentaire, NPO/Memphis Productions, 
15 februari, Nieuw Licht - Het Rijksmuseum 
en de slavernij gemist? Start met kijken  
op NPO Start 

• ‘Tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum’, 
Moesson, interview, februari

• ‘NOS Opening Slavernijtentoonstelling’,  
NOS, 18 mei

• ‘Lila bezoekt nieuwe tentoonstelling  
over slavernij’, NOS Jeugdjournaal, 21 mei

• ‘De making of: Slavernijtentoonstelling Rijks-
museum. De wereld van Wally, de wereld  
van Witsen’, De Groene Amsterdammer,  
interview, 26 mei

• Talkshow Vrienden om tafel, interview over 
Slavernij, Rijksmuseum, 25 juni

• ‘Indonesian Hero in Dutch Slavery Exhibition’, 
Tempo Magazine, interview, 4 juli, Untung  
Surapati in Dutch Slavery Exhibition - Arts - 
magz.tempo.co

• De tentoonstelling Slavernij in het Rijksmu-
seum, Opzij, interview, 17 juli

• OVT, VPRO, de laudatio voor David van Rey-
broeck (genomineerde Libris geschiede-
nisprijs), radio-optreden, 31 oktober

Jan de Hond
• ‘Het Rijksmuseum kocht prachtige Perzische 

miniatuur, experts veerden vooral op van  
de achterkant’, de Volkskrant, interview, 
29 mei

Cathy Jager
• ‘Rijksmuseum gaat samenwonen in  

Amersfoort’, NRC, interview, 19 augustus

Marije Jansen
• [met E. Wessels] ‘Prentenliefde’, Harper’s Bazaar, 

interview, oktober/november, pp. 78–82

Karen Keeman 
• [met Brique Sibbing] ‘Het Rijksmuseum  

krijgt vijf sterren voor duurzaamheid’, Trouw, 
interview, 27 februari 

• [met Brique Sibbing] ‘Rijksmuseum krijgt  
vijf sterren voor duurzaam beheer’, Vastgoed 
Strategie, interview, juni 

• ‘Rijksmuseum: eerste museum met vijf ster-
ren voor duurzaamheid’, Facto, interview, juli 

• [met Brique Sibbing] ‘Het verhaal achter  
de vijf sterren van het Rijksmuseum’, DGBC, 
interview, oktober

Katrien Keune
• C2W, interview, 7 september, www.sciencelink. 

net/nieuws-and-verdieping/als-je-tegen-de- 
alfawetenschappen-aanschurkt-wordt-dat- 
al-snel-als-hobby-gezien/20281.article

Anna Krekeler
• ‘Hoe het Mauritshuis een verdwenen soldaat 

ontdekte op een schilderij’, Nieuwsuur, NOS, 
interview, 29 mei, nos.nl/nieuwsuur/video/ 
2382796-hoe-het-mauritshuis-een-verdwe-
nen-soldaat-ontdekte-op-een-schilderij

Friso Lammertse
• Documentaire Trial of The Great Forger,  

interview, 22 september, www.youtube.com/
watch?v=tgVs50FFGmU 

• ‘“Selfies” van vroeger te zien in het Rijks-
museum’, NOS Jeugdjournaal, interview,  
1 oktober, jeugdjournaal.nl/artikel/2399979-
selfies-van-vroeger-te-zien-in-rijksmuseum.
html

• ‘Portretten uit de vijftiende en zestiende eeuw’, 
Nieuwsuur, NOS, interview, 7 oktober,  
www.npostart.nl/nieuwsuur/07-10-2021/ 
VPWON_1324355

• ‘Allein im Museum: Rembrandt. Isaak und  
Rebekka (“Die jüdische Braut”)’, ZDF i.s.m. 
Arte, 4 november, www.arte.tv/de/videos/ 
099431–005-A/allein-im-museum- 
rembrandt-isaak-und-rebekka/

• ‘De verdwenen stad. Chiquer dan de Gouden 
Bocht zal het nooit meer worden’, RTV Noord 
Holland, 21 november, www.nhnieuws.nl/
nieuws/294946/de-verdwenen-stad-chiquer-
dan-de-gouden-bocht-zal-het-nooit-meer-
worden

• Documentaire Rembrandts Zeitalter. Kunst, 
Markt und geschäft, Hamburger Kunsthalle, 
Arte, interview, 7 december

• ‘Willem van de Velde de Oude. Episode uit  
de Slag bij de Sont’, podcast Stedelijk  
Museum Alkmaar
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• Nieuw licht. Het Rijksmuseum en de slavernij, 
documentaire, NPO/Memphis Productions, 
15 februari, Nieuw Licht - Het Rijksmuseum 
en de slavernij gemist? Start met kijken  
op NPO Start 

• ‘How should Europe confront its colonial past?’, 
interview, Debating Europe, 26 februari, 
How should Europ confront its colonial past? 
- Debating Europe

• ‘An young African man’, Rijksmuseum  
in 60 seconds, Instagram, 5 maart 

• ‘Slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum: 
hoe zet je dat op?’, NOS radio Met het Oog  
op Morgen, 15 mei, Slavernijtentoonstelling  
in het Rijksmuseum: hoe zet je dat op? | NPO 
Radio 1

• The Times, dubbelinterview met Taco Dibbits 
over Slavernij, 17 mei 

• ‘Hoe maak je een tentoonstelling over een 
beladen onderwerp als slavernij?’, Trouw,  
interview, 18 mei, Hoe maak je een tentoon-
stelling over een beladen onderwerp als  
slavernij? | Trouw

• ‘NOS Opening Slavernijtentoonstelling’,  
NOS, 18 mei

• ‘Rijksmuseum maakt tentoonstelling over 
slavernij bewust persoonlijk’, Nu.nl, interview, 
18 mei, Rijksmuseum maakt tentoonstelling 
over slavernij bewust persoonlijk | NU -  
Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

• ‘Rijksmuseum slavery exhibition confronts 
cruelty of Dutch trade’, The Guardian, inter-
view, 18 mei, Rijksmuseum slavery exhibition 
confronts cruelty of Dutch trade | Netherlands 
| The Guardian

• ‘King Willem-Alexander hails show highlighting 
slavery’s role in Dutch history’, The Times,  
interview, 19 mei, King Willem-Alexander hails 
show highlighting slavery’s role in Dutch  
history | World | The Times 

• ‘250 jaar slavernij in het Rijksmuseum.  
“Met deze tentoonstelling slaan we voorgoed 
een andere weg in”’, VN, interview, 20 mei, 
250 jaar slavernij in het Rijksmuseum:  
‘Met deze tentoonstelling slaan we voorgoed 
een andere weg in’ (vn.nl)

• ‘Het hele verhaal’, de Volkskrant, interview, 
21 mei, Slavernij-expositie in het Rijksmuseum: 
‘Je blijft een verhaal van geweld en uitbuiting 
vertellen in een esthetische omgeving’ | 
De Volkskrant

• ‘Slavernij Rijksmuseum. Kunstzinnige opzet’, 
Antilliaans Dagblad, 22 mei

• ‘De making of: Slavernijtentoonstelling  
Rijksmuseum. De wereld van Wally, de wereld 
van Witsen’, De Groene Amsterdammer,  
interview, 26 mei

• ‘How the Dutch are facing up to their colonial 
past’, BBC, interview, 3 juni, How the Dutch are 
facing up to their colonial past - BBC Culture

• ‘Expo over slavernij in het Rijksmuseum:  
kralen en een voetblok nemen het op tegen 
power paintings’, Het Parool, 4 juni, Expo over 
slavernij in het Rijksmuseum: kralen en een 
voetblok nemen het op tegen power paintings 
| Het Parool

• ‘Slavery’, The Art Newspaper, interview voor 
podcast, 15 juni

• ‘Stories of Slavery, Told One at a Time’, 
The New York Times, interview, 17 juni

• ‘Het slavernijverleden van Amsterdam:  
“Is Amsterdam een slavenstad?”’, AT5,  
interview, 23 juni, Het Slavernijverleden  
van Amsterdam: „Is Amsterdam een slaven-
stad?“ - AT5

• ‘Sapali’s story. A new discovery in the way  
we distribute responsibilities of who made 
the America’s’, interview, Sentimental Journal, 
interview, juni

• ‘Slavernij’, Opzij, interview, juni-juli
• ‘Excuses voor het slavernijverleden van  

Amsterdam’, gemeente Amsterdam, De Balie, 
panelgesprek, 1 juli, Excuses voor het slaver-
nijverleden van Amsterdam - De Balie

• EenVandaag, AVROTROS, interview, 4 september, 
Twee derde is voorstander van de komst van 
een nationaal museum over slavernijverleden 
- EenVandaag (avrotros.nl)

• ‘Dog Collar or Slave Collar? A Dutch Museum 
Interrogates a Brutal Past’, National Geographic, 
interview, 9 september, Dog collar or slave 
collar? A Dutch museum interrogates a brutal 
past (nationalgeographic.com)

• ‘I’ll be at front of the queue to change my 
slave name’, BBC, interview, 10 september,  
‘I’ll be at front of queue to change my slave 
name’ - BBC News

• ‘Repairing History’, De Balie, panelgesprek, 
12 oktober, Repairing History - De Balie

• ‘Ne m’oublie pas’, Radio France Inter natio nale, 
interview, 19 oktober

• ‘I Bruxelles og Amsterdam er de store  
kolonimuseer lavet om. Disse ord bliver ikke 
laengere brugt’, Berlingske, interview,  
20 oktober, I Bruxelles og Amsterdam er  
de store kolonimuseer lavet om: Disse ord 
bliver ikke længere brugt (berlingske.dk)

• ‘Slavernij en de Oost’, NOS journaal, interview, 
1 november

• ‘Musea en diversiteit’, NWA Instagram live 
sessie, interview, 24 november

• ‘De impact van de Slavernij-tentoonstelling’, 
interview voor podcast In het Rijksmuseum, 
10 december, www.rijksmuseum.nl/nl/stories/
podcast/story/slavernij

• ‘Restorers discover hidden sketch in  
Rembrandt’s “The Night Watch”’, France24, 
8 december

• ‘De Vaandeldrager van Rembrandt komt  
naar Nederland’, Nieuws & Co, NTR en NOS, 
NPO Radio 1, 8 december

• ‘Nederland krijgt een nieuwe Rembrandt  
in bezit’, Langs de Lijn en Omstreken,  
EO en NOS, NPO Radio 1, 8 december

• ‘De Vaandeldrager van Rembrandt’, De avond 
van Kai Merckx, Q Music, 8 december

• ‘Onderzoekers leggen schets onder  
“De Nachtwacht” bloot: “We hebben het  
ontstaan van het werk ontdekt”’, De Morgen, 
9 december

• ‘Schets toont Rembrandts opzet van 
De Nachtwacht’, De Standaard, 9 december

Hans Rooseboom
• Jinek, RTL4, tafelgesprek, 28 oktober 2021, 

www.evajinek.nl/video/fragmenten/video/ 
263291/beau-van-erven-dorens-duikt-zijn- 
familiegeschiedenis

Koen van Santen
• [met M. Smallegange] ‘Fine art, beautiful 

customer journeys’, Rijksmuseum & Adyen, 
8 december, Rijksmuseum & Adyen: Fine art, 
beautiful customer journeys - YouTube

Frits Scholten
• ‘Cupido, Amor, l’Amour Menaçant’, interview 

voor podcast In het Rijksmuseum, 16 juni, 
www.rijksmuseum.nl/nl/stories/podcast/story/
amor

• ‘Frits Scholten over Claus Sluter’, Spring
vossen, Amsterdam FM, interview, 20 septem-
ber, Springvossen 20 september | Frits 
Scholten over Claus Sluter – AmsterdamFM

Brique Sibbing
• [met Karen Keeman] ‘Het Rijksmuseum  

krijgt vijf sterren voor duurzaamheid’, Trouw, 
interview, 27 februari 

• [met Karen Keeman] ‘Rijksmuseum krijgt  
vijf sterren voor duurzaam beheer’, Vastgoed 
Strategie, interview, juni 

• [met Karen Keeman] ‘Het verhaal achter  
de vijf sterren van het Rijksmuseum’, DGBC, 
interview, oktober

Eveline Sint Nicolaas
• Nieuw licht. Het Rijksmuseum en de slavernij, 

documentaire, NPO/Memphis Productions, 
15 februari, Nieuw Licht - Het Rijksmuseum 
en de slavernij gemist? Start met kijken  
op NPO Start 

• ‘NOS Opening Slavernijtentoonstelling’, NOS, 
18 mei

• Het hele verhaal’, de Volkskrant, interview, 
21 mei, Slavernij-expositie in het Rijksmuseum: 
‘Je blijft een verhaal van geweld en uitbuiting 
vertellen in een esthetische omgeving’ | 
De Volkskrant

• ‘De making of: Slavernijtentoonstelling Rijks-
museum. De wereld van Wally, de wereld van 
Witsen’, De Groene Amsterdammer, interview, 
26 mei

• ‘How the Dutch are facing up to their colonial 
past’, BBC, interview, 3 juni, How the Dutch are 
facing up to their colonial past - BBC Culture

• ‘Stories of Slavery, Told One at a Time’,  
The New York Times, interview, 17 juni

• ‘Slavernij’, Opzij, interview, juni-juli

Anna A. Ślączka
• [met N. Soundalgekar] ‘Hindoe festivals  

geïllustreerd door de collectie in het Rijks-
museum’, reeks online-berichten voor Rijks-
museum social media pages (Facebook, 
Instagram), september-december

Marijke Smallegange
• [met K. van Santen] ‘Fine art, beautiful  

customer journeys’, Rijksmuseum & Adyen, 
8 december, Rijksmuseum & Adyen: Fine art, 
beautiful customer journeys - YouTube

Susan Smelt
• [met L. Raven] ‘De Nachtwacht met oplos-

middel te lijf’, Het Parool, interview, 27 mei

Valika Smeulders 
• ‘Rijksmuseum wil ook boze witte man trekken’, 

Historisch Nieuwsblad, interview, 27 januari, 
Rijksmuseum wil ook boze witte man trekken 
- Historisch Nieuwsblad

• ‘A history of slavery in art and artifacts’,  
interview, Wall Street Journal, 29 januari, 
A History of Slavery in Art and Artifacts - WSJ

• ‘We moeten erkennen dat dit onze geschie-
denis is’, interview, NRC Handelsblad,  
30/31 januari, Valika Smeulders (Rijksmu-
seum): ‘We moeten erkennen dat dit onze ge-
schiedenis is’ – NRC

• ‘Ik wil mensen hun naam teruggeven’,  
Het Parool, interview, 6 februari

• ‘Rembrandt and slavery: did the great  
painter have links to this abhorrent trade?’, 
The Guardian, interview, 9 februari, Rembrandt 
and slavery: did the great painter have  
links to this abhorrent trade? | Painting |  
The Guardian 

• ‘Slavernijtentoonstelling’, VARAgids, interview, 
12 februari

• ‘Documentaire over hoe het Rijksmuseum  
de slavernij gaat belichten. Opwarmer voor 
expositie’, De Telegraaf, interview, 15 februari 
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• ‘Colonisation des esprits, stéréotypes racistes 
et autres travers exposés’, Le Devoir, inter-
view, 24 december, Colonisation des esprits, 
stéréotypes racistes et autres travers exposés 
du musée | Le Devoir

Nitish Soundalgekar
• [met A.A. Ślączka] ‘Hindoe festivals geïllus-

treerd door de collectie in het Rijksmuseum’, 
reeks online-berichten voor Rijksmuseum 
social media pages (Facebook, Instagram), 
september-december

Maud van Suylen
• ‘Natuurkenners gezocht. Herken de soorten 

op tekeningen uit het Rijks’, Vroege Vogels, 
BNNVARA, interview, 21 november,  
www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/
natuurkenners-gezocht-herken-de-soorten-
op-tekeningen-uit-het-rijks

Matthias Ubl
• ‘Jan Mostaert. De verovering van Amerika’,  

documentaire Breukelen en Brooklyn 375 jaar, 
interview, 21 mei

• ‘Portretten voor altijd. Vergeet me niet’,  
Libelle, interview, september

• ‘Het Gesprek’, AVROTROS Opium, 28 september, 
interview, www.nporadio4.nl/podcasts/
opium/59918/het-gesprek-matthias-ubl- 
28-september-2021

• ‘First portraits of Black men in Europe  
by Dutch masters’, AP Archive, interview,  
28 september, www.youtube.com/watch? 
v=NfUw_dkqRSQ

• ‘No fillers in weighty show of Renaissance 
portraits’, The Art Newspaper, interview, 
29 september, www.theartnewspaper.
com/2021/09/29/no-fillers-in-weighty-show-
of-renaissance-portraits

• ‘Een Renaissanceportret was niet zomaar  
een “kiekje”, maar moest alles vertellen  
over wie je was en wat je had bereikt’,  
de Volkskrant, interview, 30 september 

• ‘Een eeuwig leven dankzij de kunst’, NRC,  
interview, 30 september, www.nrc.nl/
nieuws/2021/09/30/een-eeuwig-leven- 
dankzij-de-kunst-a4060229

• ‘Reichtum, Macht und Ehrgeiz. Renaissance- 
Porträts im Amsterdamer Rijksmuseum’, 
SWR2, radio-interview, 30 september,  
www.swr.de/swr2/kunst-und-ausstellung/
reichtum-macht-und-ehrgeiz-renaissance- 
portraits-im-amsterdamer-rijksmuseum- 
100.html 

• ‘Vergeet me niet – De opkomst van het  
renaissance-portret’, interview voor podcast 
In het Rijksmuseum, 30 september,  
www.rijksmuseum.nl/nl/stories/podcast/ 
story/podcast-vergeet-me-niet

• ‘Denk nog eens aan mij, vragen deze eeu-
wenoude portretten in het Rijksmuseum’,  
Het Parool, interview, 1 oktober, www.parool.
nl/kunst-media/denk-nog-eens-aan-mij- 
vragen-deze-eeuwenoude-portretten-in- 
het-rijksmuseum~b62987ee/

• ‘Vanaf vandaag toont het Rijksmuseum  
de grootste verzameling renaissancepor-
tretten ooit’, VRT.BE, interview, 1 oktober, 
www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/01/bekijk- 
vanaf-vandaag-toont-het-rijksmuseum- 
in-amsterdam-de-gro/

• ‘Onvergetelijke Puber van Titiaan’, De Telegraaf, 
interview, 4 oktober

• ‘Tot eer en glorie voor zichzelf en de her-
innering’, De Tijd, interview, 16 oktober,  
www.tijd.be/cultuur/expo/tot-eer-en-glorie-
voor-zichzelf-en-de-herinnering/10338992.
html

Op 9 september opende in de Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden een tentoonstelling met tien schilderijen van 
Johannes Vermeer – waaronder Het straatje en De liefdesbrief uit het Rijksmuseum – en vijftig andere 17de-eeuwse 
Hollandse genrestukken. Aanleiding was de restauratie van Vermeers Brieflezend meisje bij het venster uit de collectie  
in Dresden, hier met bondskanselier Angela Merkel en Taco Dibbits. Dit werk zal ook te zien zijn op de grootste Vermeer-
expositie ooit die het Rijksmuseum in het voorjaar van 2023 organiseert, mede mogelijk gemaakt door Ammodo

In het kader van het OBSESSED! Jewellery Festival, dat in november op verschillende locaties en deels digitaal werd 
gehouden, vond in het Rijksmuseum de tweede editie van de Marjan Unger Lezing plaats (hier met welkomstwoord  
door Erik van Ginkel, Zakelijk Directeur). Centraal thema was het fenomeen van culturele toe-eigening in de mode  
en -collectievorming, belicht door modeactiviste Janice Deul. De tweejaarlijkse Marjan Unger Lezing wordt door het 
Rijksmuseum georganiseerd ter nagedachtenis aan dr. Marjan Unger-de Boer (1946–2018), die met haar echtgenoot  
prof. dr. Gerard Unger (1942–2018) een groot deel van haar sieradencollectie aan het museum schonk, en wordt mogelijk 
gemaakt door het Emmel Fonds/Rijksmuseum Fonds
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In het kader van ‘Look at me now’ maakten vijf leerlingen van het Amsterdamse Bindelmeer College samen met kunstenaar Elvis Chen 
een extra beeld (zie p. 65). Dit vormde het middelpunt van hun eigen expositie Zwart Goud, die vanaf 30 juni te zien was in de Teeken-
school van het Rijksmuseum. De Teekenschool wordt mogelijk gemaakt door Fonds 21, Royal Talens, Eerde International Boarding 
School, namens het Rijksmuseum Fonds: VandenBroek Foundation, The de Vink Family Foundation, Bestuursfonds Hollandse Meesters, 
Henry M. Holterman Fonds, Biemond Nassiri Fonds, Freek & Hella de Jonge Fonds, H&H Fonds, en anonieme schenkers 
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EXTErNE ACTIVITEITEN VAN MEDEWErKErs

Alex Alsemgeest
• Lid redactie Jaarboek voor Nederlandse 

boekgeschiedenis/Yearbook for Dutch Book 
History

• Moderator Seminarium om specialsamlingar, 
KB Stockholm and UB Uppsala, online, 
19 november

• Voorzitter Bibliotheekcommissie, Koninklijk 
Oudheidkundig Genootschap (m.i.v. september)

Alba Alvarez Martin
• Lid Materials Selection and Specification 

Working Group, American Institute for 
Conservation

• Projectleider ‘Analytical strategies for the 
detection of organic compounds harmful  
to oil paintings’, IPERION HS

Edward Anderson
• Lid Linked Art Editorial Board 

Marion Anker
• Jurylid Geschiedenisleraar van het Jaar 2021

Stephanie Archangel
• Adviseur The Metropolitan Museum of Art, 

New York
• Adviseur CODART Inclusion Board
• Adviseur Prins Bernhard Cultuurfonds
• Ambassadeur Black Achievement Month 
• Ambassadeur RIGHTABOUTNOW INC.
• Jurylid Jonge Historici, Jonge Historicus  

van het Jaar

Reinier Baarsen
• Buitengewoon hoogleraar Kunstnijverheid  

en Decoratieve Kunsten tot 1800, Universiteit 
Leiden

• Lid voorbereidingscommissie tentoonstelling 
Process. European Design Drawings from the 
Rijksmuseum 1500–1900, Design Museum, 
Den Bosch 

• Lid redactie Tijdschrift voor 
Interieurgeschiedenis en Design

• Hoofd sectie Historische binnenruimten 
• en kunstnijverheid, Onderzoekschool 

Kunstgeschiedenis
• Voorzitter bestuur Stichting Hollands 

Porselein
• Lid commissie Architectuur- en ontwerp-

tekeningen, Koninklijk Oudheidkundig 
Genootschap

• Lid bestuur Stichting Instandhouding 
Landgoed Prattenburg

• Lid adviesraad Daniel Marot Fonds/
Rijksmuseum Fonds

• Lid Raad van Adviseurs, Vereniging Rembrandt 
(vanaf 1 juni)

• Lid Koninklijke Vlaamse Academie van België 
voor Wetenschappen en Kunsten

Joosje van Bennekom
• Lid bestuur Witsenhuis, Amsterdam

Dirk Jan Biemond
• Voorzitter keuringscommissie Zilver, 
• PAN Amsterdam
• Voorzitter (spokesman) keuringscommissie 

Zilver, TEFAF Maastricht
• Lid commissie Voorwerpen van Geschiedenis 

en Kunst, Koninklijk Oudheidkundig 
Genootschap

• Lid Academie voor de Geschiedenis  
van de Edelsmeedkunst in België

• Lid adviesraad Edelsmeedkunst tot 1958, 
Museum DIVA, Antwerpen

• Lid bestuur Stichting Toegepaste Kunst 
Leiden

Mattie Boom
• Hoofdredacteur Fotografisch Geheugen
• Lid adviescommissie Collecties, Nederlands 

Fotomuseum, Rotterdam
• Lid adviescommissie tentoonstelling 

Eregalerij van de Nederlandse Fotografie, 
Nederlands Fotomuseum, Rotterdam

Ellen van Bork
• Assistent-coördinator ICOM-CC Metals  

Working Group
• Reviewer preprints driejaarlijkse congres  

van ICOM-CC Metals Working Group
• Lid keuringscommissie Zilver, PAN 

Amsterdam
• Kringbestuurder Amsterdamse Universiteits-

Vereniging, Alumni Network Conservation 
and Restoration

• Maartje Brattinga
• Lid bestuur Stichting Glasblazerij 
• De Oude Horn
• Lid Glasgenoten
• Lid conservatorenoverleg glas

Annemies Broekgaarden
• Lid Raad van Toezicht CJP
• Lid Raad van Advies NTR
• Lid jury European Art Museum Award
• Codirecteur Children in Museums Award
• International member Public Education 

Experts Committee of NAMOC

Wendela Brouwer 
• Voorzitter bestuur Nederlandse Registrars 

Groep
• Lid bestuur European Registrars Group

Nel ten Brug
• Lid Nederlandse Resource Description  

and Access Commissie

Jeroen ter Brugge
• Lid wetenschappelijke adviesraad Texelse 

Musea
• Adviseur herinrichting Museum Kaap Skil, 

Oudeschild
• Lid Raad van Toezicht Vlaardings Museum
• Voorzitter Landelijke Werkgroep Archeologie 

Onder Water
• Lid redactie Arma. Jaarboek Nationaal 

Militaire Museum
• Lid Stichting Archeologie in het 

Maasmondgebied
• PhD-student Erasmus Centre for Modern 

Maritime History
• Lid redactie Scheepshistorie

Melchior Bussink
• Lid comité Fonds voor Noord

Jan van Campen
• Hoofdredacteur Aziatische Kunst

Femke Coevert
• Lid Technical committee IADA conference 

2022

Hendrikje Crebolder
• Voorzitter bestuur Stichting Museum Plus Bus
• Voorzitter Stichting Archief Leids 

Studentenleven
• Lid International Supervisory Board Stichting 

Manifesta
• Lid lokale raad Manifesta Barcelona (2024)
• Lid algemeen bestuur Leids Universiteits 

Fonds
• Vertegenwoordiger Rijksmuseum bij Club  

van Elf
• Lid Raad van Advies Stichting De Avond  

van Wetenschap & Maatschappij
• Lid Raad van Advies Stichting de Nationale 

DenkTank
• Lid Membership Committee Soho House 

Amsterdam
• Lid Comité van Aanbeveling tentoonstelling 

Vergeten prinsessen van Thorn, Limburgs 
Museum, Venlo

• Lid Comité van Aanbeveling tentoonstelling 
Oranje en de Zonnekoning. Slaags aan  
de Maas, Limburgs Museum, Venlo

• Beoordelingscommissie #carelswens, Leiden 
Empowerment Fonds, 25 juni 

• Jurylid interne kunstwedstrijd Pon Holdings, 
25 en 28 oktober

Alexander Dencher
• Docent, Universiteit Leiden
• Lid bestuur Vereniging Hendrick de Keyser 
• Lid Wetenschappelijke Adviesraad van het 

Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch 
Instituut, Florence

• Medevoorzitter sectie Toegepaste Kunst  
en Historische Interieurs, Onderzoekschool 
Kunstgeschiedenis

Eveline Deneer
• Docent kunstgeschiedenis, Universiteit 

Utrecht

Taco Dibbits 
• Voorzitter bestuur Mr. J.H. de Pont Stichting
• Lid bestuur Vereniging Rembrandt
• Lid bestuur Stichting Beau Lieu et Beaux Arts
• Lid Raad van Toezicht Amstel 218
• Lid Raad van Advies Koninklijk Oudheid-

kundig Genootschap
• Lid Raad van Advies Vrije Universiteit 

Amsterdam
• Lid curatorium John van Geuns-leerstoel 

Mole culaire Spectroscopie met in het bijzonder 
toepassing op ‘Chemistry and conservation  
of paint and paintings’, Universiteit van 
Amsterdam

• Lid bestuur Fondazion Paul Thorel
• Friend Foundation for Jewish Heritage
• Lid International Advisory Board State 

Hermitage Museum (vanaf begin maart 2022 
werkzaamheden van board voor onbepaalde 
tijd opgeschort n.a.v. Russische inval in 
Oekraïne)

• Lid Commissie van Aanbeveling Gedenkplaats 
geboortehuis Rembrandt

• Comité van Aanbeveling New Holland 
Foundation (Stichting voor Nederlands 
Erfgoed Overzee)

• Comité van Aanbeveling De Katholieke Sint-
Jan in Gouda, Museum Gouda; Sint-Janskerk, 
Gouda

• Directeur Koninklijke Hollandsche Maat schappij 
der Wetenschappen

• Lid Comité van Aanbeveling tentoonstelling 
Kees van Dongen. Durf en verleiding,  
Singer Laren (2023)

• Lid Comité van Aanbeveling renovatie 
Amsterdam Museum
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Femke Diercks
• Lid programmacommissie CODART
• Lid bestuur Stichting Duivenvoorde
• Lid redactieraad Delftsaardewerk.nl
• Lid adviesraad Daniel Marot Fonds/

Rijksmuseum Fonds
• Lid adviesgroep Huis Willet-Holthuysen

Sara van Dijk
• Lid redactieraad Tijdschrift voor Interieur 

geschiedenis en Design
• Lid klankbordgroep Master en PI Conserve-

ring en Restauratie van Cultureel Erfgoed – 
Textiel, Universiteit van Amsterdam

Esther Doornbusch 
• Lid bestuur (secretaris) Stichting Luster 
• Adviseur Stichting Wilhelminaring

Jan Dorscheid
• Assistent-coördinator ICOM-CC Wood, 

Furniture, & Lacquer Working Group

Esther van Duijn
• Assistent-coördinator ICOM-CC Theory,  

History and Ethics of Conservation Working 
Group (2020–2023)

• Gastdocent Master Conservation and 
Restoration of Cultural Heritage & Master 
Technical Art History, Universiteit van 
Amsterdam

• Lid onderzoeksgroep Conserving Wax-Resin 
Lined Paintings, Universiteit van Amsterdam

• Lid promotiecommissie dissertatie Mariana 
Pinto, Science and Conservation at the British 
Museum Laboratory (1919–1934), Universiteit 
Utrecht

• Gastredacteur reeks ‘The Art of Conservation’, 
The Burlington Magazine

Paul van Duin 
• Lid restauratiecommissie Japanse 

lakkabinetten, Huis ten Bosch, Den Haag 
• Lid begeleidingscommissie PHYSICAL,  

KIK-IRPA, Brussel 
• Lid adviescommissie Tongewelf Grote Kerk, 

Naarden

Merel van Erp
• Lid Arbeitskreis Provenienzforschung

Sonja Feitsma
• Lid stuurgroep Cultureel Retail Netwerk

Menno Fitski
• Lid redactie Aziatische Kunst
• Lid bestuur Stichting Tikotin
• Lid bestuur Stichting Für Elise
• Lid bestuur Stedenband Leiden-Oxford
• Lid Academic Committee, International 

Institute for Asian Studies, Universiteit Leiden

Josephina de Fouw
• Lid bestuur Werkgroep De Achttiende Eeuw 
• Lid multidisciplinaire ‘group of 

commentators’ tentoonstelling Hogarth and 
Europe, Tate Britain, Londen (2021–2022)

• Lid begeleidingscommissie 19de-eeuwse 
schilderijlijsten, Museum Boijmans Van 
Beuningen, Rotterdam

Francesca Gabrieli
• Lid projectteam Onderzoek dagboek 
• Anne Frank, Anne Frank Huis, Amsterdam

Erik van Ginkel
• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting 

Amsterdams Fonds voor de Kunst  
(tot 10 maart 2021)

• Voorzitter VID Foundation for Photography
• Vicevoorzitter bestuur Museumvereniging
• Vicevoorzitter bestuur Stichting Museumkaart
• Vicevoorzitter bestuur Fundacion 

Han Nefkens, Barcelona
• Secretaris/penningmeester CODART  

(tot juni 2021)
• Bestuurder Stichting Nederlandse Dansdagen
• Lid Raad van Toezicht OSCAM, Amsterdam-

Zuidoost 
• Lid adviesraad Allard Pierson Museum, 

Amsterdam
• Lid adviesraad Jacqueline van Tongeren 

Fellowship, Rijksakademie van beeldende 
kunsten, Amsterdam

Tess Graafland
• Lid klankbordgroep 19de-eeuwse schilderij-

lijsten, Museum Boijmans Van Beuningen, 
Rotterdam

• Bestuurslid werkgroep Hout- en Meubel-
restauratie, Restauratoren Nederland

Lea Gruter
• Lid Arbeitskreis Provenienzforschung

Voor de verkiezing tot geschiedenisdocent van het jaar zonden scholieren, directies en collega’s ruim honderd namen in.  
Winnaar Marco van Vemde van het Lingecollege in Tiel mag met zijn leerlingen een bezoek brengen aan het Rijksmuseum en,  
net als de nummers 2 en 3, aan het Nationaal Archief in Den Haag
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Martin Jürgens
• Voorzitter keuringscommissie Fotografie, 

TEFAF Maastricht
• Associate editor Studies in Conservation

Eva Kalis
• Ambassadeur Student Hotel

Karen Keeman
• Lid bestuur Stichting Grote Kerk Naarden

Katrien Keune
• Organisator tweewekelijks NICAS Colloquium
• Organisator workshop ‘Green conservation 

materials for European heritage’, NIAS/Lorentz 
Center, Leiden, online, 22–26 november

• Projectleider NICAS-project 3D2P (2018–2022)
• Projectleider ‘Preventieve conservering’ in het 

kader van project Europese onder zoeks infra-
structuur voor erfgoedwetenschap, IPERION HS

• (Co)promotor en begeleider van docteraal-
studenten Fréderique Broers, Jorien Duiven-
voorden, Ida Fazlic, Selwin Hageraats, Paolo 
D’Imporzano, Nouchka De Keyser

• Medebegeleider onderzoeksstage bachelor- 
en masterstudenten Jessica Cartner, Maxime 
Gerber, Rosen Gramatikov, Elizabeth Hébert, 
Bas de Hoogen, Sifra Vos (Universiteit van 
Amsterdam), Liselotte Nass, Oliver Deen 
(Universiteit Utrecht), Bas Scheepmakers 
(Wageningen Universiteit), Jasper Stook 
(Universiteit Twente), Etienne Sauveplanne 
(De Haagse Hogeschool), Katelyn Rovito 
(University of Delaware), Laura van Eyck 
(Universiteit Antwerpen), Hannah Krumm 
(Universiteit van Keulen)

• Begeleider literatuurstudie Imko Box, Laurens 
Giersbergen, Thomas Shehata (HIMS-UvA), 
Léa Monteil (3de-jaars bachelor experimental 
sciences, Sciences Lettres Université, Parijs)

• Adviseur promotieonderzoek Silvia Russo 
(Universiteit van Neuchâtel), Marie Skłodowska-
Curie (PhD kandidaat ITN-CHANGE-programma)

• Docent functionele materialen, 3de-jaars 
chemiestudenten, Universiteit van Amsterdam

• Gastdocent ‘Advanced inorganic geochemistry’, 
2de-jaars Master Earth Sciences, Vrije Uni-
versi teit Amsterdam

• Gastdocent 1ste-jaars Master The Winterthur/
University of Delaware Program in Art Conser-
vation, University of Delaware

• Gastdocent zomerschool ‘Advanced mass 
spectrometry applied to cultural heritage’, 
Bordeaux, online, 16–18 juni

• Gastdocent zomerschool ‘Diagnosis in heritage 
science. Focus on paintings’, Pisa, online,  
6–10 september

• Moderator Brill-Nuncius seminar The making 
of conservation science, Universiteit Utrecht, 
29–30 april

• Voorzitter commissie Diversiteit en Inclusie, 
HIMS-UvA

• Lid adviescommissie VriendenLoterij 
Restauratiefonds, Vereniging Rembrandt

• Lid adviescommissie METOX-project, 
BRAIN-be 2.0, KIK-IRPA en Universiteit 
Antwerpen

• Lid werkgroep voorbereiding van de Neder-
landse hub van de Europese onderzoeks-
infrastructuur voor cultureel erfgoed, E-RIHS

• Lid expertcommissie Sustainable Heritage 
Bidecennial Conference, online, 24–25 maart

• Lid promotiecommissie Stijn Legard, 
Universiteit Antwerpen

• Fellow of the International Institute for 
Conser vation of Historic and Artistic Works

• Referent onderzoeksprogramma ‘Inter-
discipli nary research projects in the field of 
heritage science’, Österreichische Akademie 
der Wissenschaften

• Referent Laserlab, Scientific Report en ICOM-CC 
Art Technological Source Research Working 
Group 

• Medeorganisator en moderator 2nd Operation 
Night Watch Symposium, 8 december

Róman Kienjet
• Voorzitter Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat, 

Amersfoort

Marjolein Koek
• Lid bestuur (secretaris) AUV Kring Alumni 

Network Conservation & Restoration
• Gastdocent workshop ‘Costume Mounting: 

advanced’, PI Conservation and Restoration, 
Universiteit van Amsterdam

Geert-Jan Koot
• Voorzitter Bibliotheekcommissie Koninklijk 

Oudheidkundig Genootschap (tot september)
• Lid Art Discovery Group

Anna Krekeler
• Lid begeleidingscommissie restauratie 

Bewening en Geseling uit de passieserie van 
Adriaen van de Velde, collectie Museum Ons’ 
Lieve Heer op Solder, Amsterdam

• Lid expertgroep restauratie De heilige Lucas 
schildert de Madonna van Maarten van 
Heemskerck, Frans Hals Museum, Haarlem

Hester Kuiper
• Lid Arbeitskreis Provenienzforschung

Ludo van Halem
• Lid adviescommissie Beeldende Kunst, 
• Prins Bernhard Cultuurfonds
• Lid bestuur Stichting Behoud Moderne Kunst
• Lid begeleidingscommissie restauratie 

Apostel huis van Jan Schoonhoven, Museum 
Prinsenhof Delft

• [met C. van Herwaarden] Gastconservator 
tentoonstelling Aquavit. Monumentale 
aquarellen, De Cacaofabriek, Helmond 

• Voorzitter begeleidingscommissie 
monografie Anton Rooskens

• Adviseur (incidenteel) Fondation Constant
• Adviseur (incidenteel) Armando Stichting
• Deelnemer rondetafelgesprekken ‘Zorgen 

voor de toekomst van moderne en heden-
daagse kunst in Nederland’, RCE en SBMK

Gijs van der Ham
• Lid commissie Munt- en Penningkabinet, 

Koninklijk Oudheidkundig Genootschap
• Lid bestuur Stichting Vrienden van  

de Universitaire Bibliotheken Leiden

Cecile van der Harten
• Voorzitter deeljury Kunst, Cultuur en Enter-

tainment Zilveren Camera
• Voorzitter en organisatie internationale 

conferentie ‘2+3D Photography – Practice 
and Prophecies 2021’, online, 2, 9 en 16 juni, 
2and3d Photography - 2+3D Photography 
2021 (rijksmuseum.nl)

Maarten Heerlien
• Co-chair en moderator session ‘Artificial 

Intelligence and Digital Heritage. Challenges 
and Opportunities’, 13th International Confer-
ence on Agents and Artificial Intelli gence, 
online, 4 februari 2021, icaart.scitevents.org/
SpecialSessions.aspx?y=2021 

• Initiatiefnemer en co-organisator landelijk 
netwerk Samenwerking Museumarchieven

• Moderator webinar Participatory Archives. 
Within and Beyond the Archival Institution, 
FARO, 7 december, www.cemper.be/nieuws/
to-imagine-otherwise-laat-u-inspireren

Joen Hermans
• Gastdocent Master Conservation and 

Restoration, Universiteit van Amsterdam
• Auteur lesmaterialen voor cursus chemie, 

Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen

Erma Hermens
• Medeorganisator seminar series Technical  

art history. Advanced imaging technologies  
for cultural heritage, online, mei–juni 2021

Rosina Herrera Garrido
• [met Claudia Pretelin] Curator tentoonstelling 

Above and under the surface, online 

Erik Hinterding
• Lid redactie Kroniek van het Rembrandthuis
• Adviseur onderzoeksproject ‘Watermark 

identification in Rembrandt etchings’, Herbert 
F. Johnson Museum of Art – Cornell University, 
Ithaca

• Adviseur Sound & Vision Publishers 
(New Hollstein Dutch & Flemish, en Virtual 
Printroom)

• Adviseur Mondriaan Fonds

Wim Hoeben
• Lid bestuur sectie Collecties, Museumvereniging
• Lid examencommissie Reinwardt Academie, 

Amsterdam

Wieneke ’t Hoen 
• Voorzitter Stichting Schrijversvakschool

Sarah Holthuis
• Lid bestuur Rotterdamse Kunststichting

Maria Holtrop
• Lid bestuur Multatuli Genootschap
• Voorzitter sectie Historische musea, 

Museumvereniging
• Jurylid Libris Geschiedenisprijs

Jan de Hond
• Member Advisory Board NWO Research 

Project ‘Visualizing the unknown. Scientific 
observation, representation and communi-
cation in 17th-entury science and society’

• Lid stuurgroep Pilotproject Provenance 
Research on Objects of the Colonial Era 
(PPROCE), Rijksmuseum, Nationaal Museum 
van Wereldculturen en NIOD

Daniel Horst
• Lid commissie Zeden en Gewoonten, 

Koninklijk Oudheidkundig Genootschap

Cathy Jager
• Lid Raad van Toezicht Museum Speelklok, 

Utrecht 
• Lid Raad van Toezicht Groninger Museum

Marije Jansen
• Lid bestuur HKF
• Lid bestuur Isaac Alfred Ailion Foundation, 

Universiteit Leiden
• Organisator Heinz Kaempfer Fund Thesis Award
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Froukje van der Meulen 
• Conservator Paushuize, Utrecht

Tirza Mol
• Voorzitter Stichting Ebenist
• Lid bestuur (secretaris) ICOM-CC FUND
• Lid bestuur Rietveld Schröderhuis
• Lid bestuur Rietveld Schröder Archief
• Ambassadeur Diversiteit & Inclusiviteit 

Rijksmuseum

Bianca M. du Mortier
• Lid Stuurgroep Modemuze
• Docent mode- en kostuumgeschiedenis, 

Minor Fashion Studies, Universiteit  
van Amsterdam

Manon van der Mullen
• Lid klankbordgroep Boek/Delen
• Lid Arbeitskreis Graphik Vernetzt 
• Lid redactie De Moderne Tijd
• Lid bestuur sectie Musea, Vereniging  

van Nederlandse Kunsthistorici
• Beheerder Witsenhuis (collectie en 

monumentale woning), Amsterdam

Petria Noble
• Lid redactie Rembrandt Conservation Histories
• Co-principal onderzoeker NICAS-project 

‘MITEEMA’ (2016–2021)
• Lid peer review panel ARCHLAB platform 

(A-PRP), IPERION HS
• Lid projectteam 3D2P, NICAS (2018–2022)
• Lid projectteam ‘Down to the ground.  

A historical, visual and scientific analysis of 
coloured grounds in Netherlandish paintings, 
1550–1650’, NWO (2019–2024)

• Medeorganisator 2nd Operation Night Watch 
Symposium, 8 december

Anne Oechtering
• Lid bestuur Koninklijke Nederlandse 

Vereniging van Informatieprofessionals, 
interessegroep Onderzoeks- & Onderwijs-
bibliotheken

• Lid bestuur Overleg Kunsthistorische 
Bibliotheken Nederland (OKBN)

• Lid programma- en organisatiecommissie 
studiemiddag ‘Corona als collectie’, OKBN  
en O&O-KNVI, online, 28 januari

Sophie Olie
• Lid Arbeitskreis Provenienzforschung

Lénia Oliveira Fernandes
• Assistent-coördinator ICOM-CC Photographic 

Materials Working Group

• Branding en Core teamlid APOYOnline 
Association for Heritage Preservation of the 
Americas

Arie Pappot
• Docent werkgroep bronsgieten, propedeuse 

Kunstgeschiedenis, Universiteit van Amsterdam 
• Docent introductie bronsgiettechnieken,  

1ste-jaars Master Conservation and Restoration, 
Universiteit van Amsterdam 

Marije Plaum
• Commissielid NPO Fonds
• Penningmeester Stichting Monobanda

Sandra Plukker
• Beheerder Witsenhuis (collectie en monu-

men tale woning), Amsterdam 

Sheila Reda
• Commissielid Kunsthistorische Dag, 

Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici
• Bestuurslid sectie Educatie, Vereniging van 

Nederlandse Kunsthistorici
• Lid werkgroep Vrouwen, project ‘Op weg  

naar een nieuwe 19e eeuw’, European Society 
for Nineteenth-Century Art

• Adviseur en workshopdocent, diversiteit-  
en inclusienetwerk PACT Utrecht

Jenny Reynaerts
• Oprichter en medebestuurder ‘De andere 

helft. Het aandeel van vrouwen in de Neder-
landse kunstwereld’, organisatie online-
expertmeetings, RKD

• Bestuurslid en penningmeester European 
Society for Nineteenth-Century Art

• Copromotor dissertatie Mayken Jonkman, 
Nederlanders in Parijs 1780–1914, 
Rijksuniversiteit Groningen

• Copromotor dissertatie Quirine de Meer  
Mohr, Nederlandse kunstenaars in Engeland, 
1780–1900, Universiteit Utrecht

Robert-Jan te Rijdt
• Conservator Atlas van Amsterdam, Koninklijk 

Oudheidkundig Genootschap
• Lid redactie Delineavit et Sculpsit
• Lid Kuratorium van de Stiftung  

B.C. Koekkoek Haus
• Voorzitter Stichting Cornelis Bakker Collectie

Pieter Roelofs
• Lid Advisory Council Center for Netherlandish 

Art, Boston 
• Adviseur aankopen Mondriaan Fonds 
• Adviseur aankopen Vereniging Rembrandt
• Lid adviescommissie Karel de Grote Oeuvre-

prijs, Cultuur Stimuleringsprijs Stad Nijmegen 

Mara Lagerweij
• Lid Arbeitskreis Provenienzforschung

Friso Lammertse
• Lid adviescommissie restauratie De heilige 

Lucas schildert de Madonna van Maarten van 
Heemskerck, Frans Hals Museum, Haarlem

• Adviserend conservator tentoonstelling 
Maarten van Heemskerck (1498–1574), 
Stedelijk Museum Alkmaar; Frans Hals 
Museum, Haarlem (2024)

• Adviseur Mondriaan Fonds voor regeling 
incidentele aankopen

• Lid bestuur Stichting Uytenbogaert
• Lid redactieraad Museumtijdschrift
• Lid editorial board El Boletín del Museo  

del Prado

Robert van Langh
• Chair Netherlands Institute for Conservation+ 

Art+Science+ (NICAS) 
• Lid editorial board Springer
• Lid keuringscommissie Beeldhouwkunst  

en Works of Art, TEFAF Maastricht
• Lid PIRE-CuBISM Technical Advisory Board
• Lid stuurgroep European Research 

Infrastructure for Heritage Science (E-RIHS)
• Lid Raad van Advies Docking the Amsterdam
• Lid Advisory Committee Belgian Science 

Policy Office (Belspo) – BRAIN-be 2.0
• Lid Roadmap SSH-GWI
• Lid Groepstrekkers NWO GWI
• Advisory Board CollectionCare Conference 2021
• Moderator Brill-Nuncius seminar The making 

of conservation science, Universiteit Utrecht, 
29 april

• Medeorganisator, moderator en interviewer 
2nd Operation Night Watch Symposium, 
8 december

Huigen Leeflang
• Onderzoek ‘De “koninklijke” prentcollectie 

van Pieter Cornelis van Leyden (1717–1788)  
en de oorsprong van het Rijksprentenkabinet 
in het Rijksmuseum’, in het kader van het 
pro ject ‘The artistic taste of nations. The impact 
of the visual arts on the emergence of early 
modern cultural notions of national identity 
in Western Europe 1600–1800’, Vrije Universi-
teit Amsterdam

• Lid promotiecommissie Blanche Laurens,  
La migration des graveurs flamands et néer
lan dais à Paris dans la première moitié du 
XVIIe siècle (c. 1597–c. 1645), Universiteit van 
Poitiers

• Redacteur The New Hollstein Dutch & Flemish 
Etchings, Engravings and Woodcuts 1450–1700

• Voorzitter Hercules Segers Stichting

• Lid wetenschappelijk comité tentoonstelling 
Maarten van Heemskerck (1498–1574), Stedelijk 
Museum Alkmaar; Frans Hals Museum, 
Haarlem (2024)

• Lid stuurgroep Early Northern Engravings  
by Monogrammists and Anonymous Masters, 
pilotproject Lugt-Klever Fellow Joyce Zelen, 
RKD en Fondation Custodia

• Gastconservator tentoonstelling Rein Dool.  
De tekeningen, Dordrechts Museum (2022)

• Lid HNA mentorship program
• Lid Academic Board Journal of the National 

Museum Warsaw
• Lid Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
• Lid bestuur Brisk Recorder Quartet Amsterdam
• Lid keuringscommissie Grafiek, PAN Amsterdam

Margot Leerink
• Voorzitter bestuur Stichting Open Monumen-

tendag, Arnhem

Suzanne van Leeuwen
• Lid keuringscommissie Juwelen, TEFAF 

Maastricht
• Lid aankoopcommissie Juwelen tot 1953, 

DIVA, Antwerpen
• Voorzitter commissie Voorwerpen van 

Geschiedenis en Kunst, Koninklijk Oudheid-
kundig Genootschap

• Docent juwelengeschiedenis, Master 
Conservation and Restoration of Cultural 
Heritage, Universiteit van Amsterdam

Tyas Leeuwerink
• Docent Rijksmuseum Masterclasses, 

Experience Centre Talens, Apeldoorn 
• Docent tv-programma Project Rembrandt, 

oktober–december (uitzending 2022)

Annelies van Loon
• Lid user committee NWO-project ‘Engineering 

goes Beauty. A computational multi-physics 
modelling approach towards the preser va-
tion of historical oil paintings’, TU Eindhoven

• Lid projectteam 3D2P, NICAS (2018–2022)
• Bestuurslid ICOM-CC Fund
• External supervisor master thesis Jessie Carter, 

‘Using Reconstructions to Study Color Change 
of a Smalt Paint Mixture in The Night Watch’, 
Universiteit van Amsterdam

• External supervisor master thesis Elizabeth 
Hébert, ‘The Effect of Wax-Resin Impregnation 
on the Darkening of Ground and Smalt in  
The Night Watch’, Universiteit van Amsterdam

• External supervisor fieldwork project Paul 
van Laar, ‘Reconstructing 17th-century smalt’, 
Universiteit van Amsterdam

• Peer reviewer diverse wetenschappelijke 
publicaties
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• Lid CODART Website Committee
• Jurylid Penseeljury 2021
• Lid bestuur (secretaris) Illustratie Biënnale

Matthias Ubl
• Lid adviescommissie restauratie De kruisiging 

van de Meester van de Bewening van Christus 
te Lindau, Museum Catharijneconvent, Utrecht

• Lid adviescommissie restauratie De heilige 
Lucas schildert de Madonna van Maarten van 
Heemskerck, Frans Hals Museum, Haarlem

Ige Verslype
• Lid begeleidingscommissie restauratie 

Johannes Vermeer, Brieflezend meisje bij het 
venster, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden 

Margje van Vugt
• Beheerder Witsenhuis (collectie en monu-

mentale woning), Amsterdam 

Ching-Ling Wang
• Docent, Universiteit Leiden 
• Advisory Board member Hulsewé-Wazniewski 

Foundation
• Lid redactie Aziatische Kunst

Gregor J.M. Weber
• Jurylid Jan van Gelderprijs
• Honorair hoogleraar Universiteit Bamberg
• Lid keuringscommissie Dutch, Flemish and 

German Old Master Paintings, TEFAF 
Maastricht 

• Lid van bestuur Stichting ten behoeve van 
Culturele en Maatschappelijke Beschikkingen 

Eefje van der Weijden
• Lid bestuur Stichting H. Keijser

 
Laurien van der Werff

• Lid redactie Historisch Tijdschrift Holland
• Lid bestuur Ars Graphica Dutch & Flemish
• Lid commissie Voorwerpen van Geschiedenis 

en Kunst, Koninklijk Oudheidkundig 
Genootschap

• Lid bestuur Stichting De Uitkijk 
• Lid Stedelijk Netwerk Nijmegen-Arnhem 
• Adviseur Stichting Maelwael Van Lymborch
• Series editor Maelwael Van Lymborch Studies

Hans Rooseboom
• Lid wetenschappelijke commissie, 

Fotomuseum Antwerpen

Marcel de Rooy
• Lid Koha Quality Assurance Team

Iris van Santen
• Atana Trainee en adviseur project ‘Divers  

en Inclusief aan de Top’, OT301, Amsterdam

Saskia Scheltjens
• Lid adviesgroep Onderzoek Netwerk Digitaal 

Erfgoed Nederland
• Lid Board of Directors, Consortium of European 

Research Libraries
• Lid Editorial Board Linked Art
• Lid Raad van Bestuur Cultural AI consortium
• Lid Raad van Bestuur E-Data & Research
• Lid Raad van Bestuur meemoo – Vlaams 

Insti tuut voor het Archief
• Lid Raad van Bestuur Tiele Stichting

Margot van Schinkel
• Lid Corpus Vitrearum International

Frits Scholten
• Hoogleraar Geschiedenis van de westerse 

beeldhouwkunst, in het bijzonder van  
de Nederlanden, van de late Middeleeuwen 
tot 1800, Universiteit van Amsterdam

• Promotor dissertatie Sanne Frequin, Propa
ganda in steen, Universiteit van Amsterdam

• Lid wetenschappelijke adviesraad Koninklijk 
Nederlands Instituut Rome

• Lid redactie WallrafRichartzJahrbuch
• Lid redactie Studies in Netherlandish Art  

and Cultural History
• lid Advisory Board The Sculpture Journal 
• Lid Advisory Board Church Monuments Society
• Lid Council of Academic & Museum Advisors, 

Friends of the Bargello, inc.
• Bestuurslid ex officio Museum Krona, Uden
• Lid bestuur Stichting Tajiri Ferdi Foundation, 

Peel en Maas
• Voorzitter (spokesman) keuringscommissie 

Beeldhouwkunst en Works of Art, TEFAF 
Maastricht/New York

• Adviseur (eenmalig) inventarisatie kunstbezit 
R.K. Kerk van St. Antonius Abt, Bokhoven 

Eveline Sint Nicolaas
• Programmaraad DutchCulture

Anna A. Ślączka
• Docent bachelorcursus ‘Hindu myths in the 

art of South and Southeast Asia’, Universiteit 
Leiden, oktober 2021–januari 2022

• Lid adviescommissie J. Gonda Fonds, 
Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen

• Bestuurslid Vereniging Vrienden van het 
Instituut Kern, Universiteit Leiden

• Redacteur Nieuwsbrief Vereniging Vrienden 
van het Instituut Kern

• Redacteur Aziatische Kunst
• Commissioning and scientific editor Cracow 

Indological Studies
• Medeorganisator ILIAS-Rijksmuseum 

Masterclass en Lecture on Asian Art, 
Universiteit Leiden, 4–5 november

• Convenor section ‘History, Art and Archi tec-
ture, Epigraphy’, World Sanskrit Conference

Susan Smelt
• Coördinator werkgroep Schilderijen, 

Restauratoren Nederland

Valika Smeulders
• Voorzitter Commissie Ontwikkeling Neder-

landse Canon, de Volkskrant 
• Lid redactie KITLV, onderzoek naar het 

koloniale en slavernijverleden van Den Haag 
• Lid Comité Koninkrijksrelaties
• Lid Unesco Memory of the World Comité 

Nederland 
• Lid Werkgroep Caraïbische Letteren 

William A. Southworth
• Docent bachelorcursus ‘Hindu myths in the 

art of South and Southeast Asia’, Universiteit 
Leiden, september–oktober

• Bestuurslid van het project ‘Corpus des 
Inscriptions du Campā’, École française 
d’extrême-Orient, Parijs en Jakarta

• Lid redactie Aziatische Kunst

Giovanni Paolo Di Stefano
• Docent, Universiteit van Palermo
• Bestuurslid ICOM-CIMCIM
• Lid projectteam ‘International directory  

of museums and collections of musical 
instruments’, ICOM-CIMCIM

• Bestuurslid Informazione Organistica  
e Organologica

• Adviseur Hendrik Jacobs Foundation

Lisouk Thörig
• Assistent-schilder tv-programma  

Het geheim van de Meester, mei–juni

Ilona van Tuinen
• Redactielid Kroniek van het Rembrandthuis
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Voor het eerst toont het museum in de Eregalerij werk van vrouwelijke 17de-eeuwse kunstenaars (zie p. 243). Recent is, mede dankzij 
het Vrouwen van het Rijksmuseum Fonds, een onderzoek gestart naar het aandeel van vrouwen in de Nederlandse cultuur geschiedenis 
en in de eigen collectie. Daarbij worden ook afgebeelde vrouwen en vrouwelijke verzamelaars, opdrachtgevers, schenkers en 
conser vatoren in kaart gebracht. Op Schiphol opende op 3 november de tentoonstelling Female Power
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https://www.rijksmuseum.nl/nl/stories/vrouwen-van-het-rijksmuseum/story/vrouwen-female-power


Adriaan de Lelie, Portret van Jan Daniël Huichelbos van Liender, Petronella van Liender en Adriana Reepmaker in een Engelse ijzergieterij, 
1808. Olieverf op doek, 79 × 63 cm. Inv.nr. SK-A-5084. Aankoop met steun van de Rijksmuseum International Circle

Twee van de drie werken van vrouwelijke kunstenaars die permanent in de Eregalerij vertegenwoordigd zijn: uiterst links Gesina ter Borch 
(met haar broer Gerard), Memorieportret van Moses ter Borch, en Rachel Ruysch, Stilleven met bloemen in een glazen vaas. Het derde 
schilderij (hier niet te zien) is De serenade van Judith Leyster
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Ingrid van Engelshoven, (demissionair) minister van OCW, opende op 13 september het CollectieCentrum Nederland in Amersfoort. 
Links Michel van Maarseveen van Paleis Het Loo en Susan Lammers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en rechts Teus 
Eenkhoorn van het Nederlands Openluchtmuseum en Taco Dibbits van het Rijksmuseum
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Double Curves (2015) was een van de negen sculpturen die deel uitmaakten van de tuintentoonstelling gewijd aan Ellsworth Kelly  
(zie ook pp. 41–42, 43–44)
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Het CollectieCentrum Nederland in Amersfoort is 31.500 m2 groot en herbergt circa een half miljoen zeer uiteenlopende objecten.  
Het ontwerp en de realisatie hebben het hoogst mogelijke BREEAM-duurzaamheidskeurmerk behaald. In de ochtend en avond  
is op de gevel een lichtkunstwerk te zien van Herman Kuijer, dat steeds nieuwe subtiel van elkaar verschillende beelden voortbrengt
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Dit is een samenvatting van de jaarrekening 2021. De samengevatte jaarrekening 2021 is bedoeld om het brede publiek op een beknopte 
wijze inzicht te geven in de financiële resultaten en gegevens van Stichting Het Rijksmuseum. In Nederland gelden daarvoor geen 
algemeen vastgestelde criteria. De samengevatte jaarrekening is vrijwel identiek aan de volledige jaarrekening 2021, met dien verstande 
dat (gegeven het beoogde doel) voor een aantal financiële overzichten van de balans uitsluitend de hoofdcategorieën zijn weergegeven  
en niet alle toelichtingen die vereist zijn op basis van het Handboek Verantwoording instellingen Erfgoedwetsubsidie 2021–2024.

FINANCIEEL VErsLAG

GECONSOLIDEERDE BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING)
(BEDRAGEN × € 1.000)

VASTE ACTIVA 31 DECEMBER 2021 31 DECEMBER 2020
  
I. Immateriële vaste activa  1.523 2.286 
  
II. Materiële vaste activa  89.610 90.079 
  
VLOTTENDE ACTIVA
  
IV. Voorraden 1.459 1.292 
  
V. Vorderingen 8.786 6.731 

VI. Liquide middelen 51.275 54.186 
    
 152.653 154.574 

PASSIVA
  
VIII. Groepsvermogen 36.358  34.436 
- I. Algemene reserve 17.394 16.148 
- II.1. Bestemmingsreserve nazorg het nieuwe Rijksmuseum en Philipsvleugel 2.883 3.048 
- II.2. Bestemmingsreserve herkomstonderzoek 1.404 1.404 
- III.1 Bestemmingsfonds voor financiering activa 13.836 13.836 
- III.2 Bestemmingsfonds vooruitontvangen sponsorbedragen 841 – 
 
IX. Aankoopfonds 359 279 
  
X. Voorzieningen 3.510 2.523 
- X.1. Groot onderhoud gebouwen en installaties 2.504 1.207 
- X.2. Overige voorzieningen 1.006 1.316 
  
XI. Langlopende schulden 91.207 93.161 
  
XII. Kortlopende schulden 21.219 24.175 
  
 152.653 154.574 

GECONsOLIDEErDE JAArrEKENING

GeconsolIdeerde JaarreKenIng 252
Geconsolideerde balans 252
Geconsolideerde categoriale exploitatierekening 253
Geconsolideerd kasstroomoverzicht 254
Waarderingsgrondslagen 255
Toelichting op de geconsolideerde balans 265
Toelichting op de geconsolideerde categoriale exploitatierekening 276

OverIge gegevens 280
Bezoldiging topfunctionarissen 280
Bestemming van het exploitatiesaldo 281
 

MeerJarenoverzIcht 282
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GECONSOLIDEERDE CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING

 (BEDRAGEN × € 1.000) 2021 2021 2020
  UITKOMST BEGROTING UITKOMST
 BATEN 
 
 Eigen inkomsten   
1. Publieksinkomsten binnenland (2+3) 11.314  15.544  11.072 
2. Kaartverkoop 7.322  10.679  7.609 
3. Overige publieksinkomsten 3.992  4.865  3.463 
4. Publieksinkomsten buitenland – – –
5. Totaal publieksinkomsten (1+4) 11.314  15.544  11.072 
6. Sponsorinkomsten 5.665  4.463  4.347 
8. Overige directe inkomsten 82  65  95 
9. Totaal overige directe inkomsten (6+8) 5.747  4.528  4.442 
10. Totaal directe inkomsten (5+9) 17.061  20.072  15.514 
11. Indirecte inkomsten 7.347  7.227  4.541 
12. Private middelen – particulieren incl. vriendenverenigingen 4.901  4.315  3.898 
13. Private middelen – bedrijven 224  – 173 
14. Private middelen – private fondsen 4.511  1.142  1.307 
15. Private middelen – goededoelenloterijen 2.716  3.750  762 
16. Totaal bijdragen uit private middelen (12+13+14+15) 12.352  9.207  6.140 
17. Totaal eigen inkomsten (10+11+16) 36.760  36.506  26.195 
18. Baten in natura 1.382  1.252  1.368 
    
 Subsidies   
19. Totaal structureel OCW (20+21+22) 35.223  37.035  32.822 
20. OCW: Regeling specifiek cultuurbeleid (publieksactiviteiten) 7.949  7.942  7.787 
21. OCW: Erfgoedwet onderdeel huisvesting 17.516  19.342  15.475 
22. OCW: Erfgoedwet onderdeel collectiebeheer 9.758  9.751  9.560 
26. Totaal structurele publieke subsidie overig – – –
27. Totale structurele subsidies (19+26) 35.223  37.035  32.822 
28. Incidentele publieke subsidies 23.838  14.920  24.928 
29. Totale subsidies (27+28) 59.061  51.955  57.750 
    
 TOTALE BATEN (17+18+29) 97.203  89.713  85.313 
  
 LASTEN 
1. Personeelslasten 35.902  38.439  35.680 
2. Huisvestingslasten 19.583  18.681  18.470 
3. Afschrijvingen 8.760  9.597  6.379 
4. Aankopen 9.678  – 1.349 
5. Overige lasten 20.382  23.079  20.442 
    
 TOTALE LASTEN (1+2+3+4+5) 94.305  89.796  82.320 

6. Saldo uit gewone bedrijfsvoering (Totale baten – Totale lasten) 2.898  (83) 2.993 
7. Saldo rentebaten/-lasten (883) (846) (113)
8. Mutatie Aankoopfonds (80) (560) (274)
9. Vennootschapsbelasting (13) – (16)

 EXPLOITATIERESULTAAT (6+7+8+9) 1.922  (1.489) 2.590 
    
    
 PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS   
 (BEDRAGEN × € 1.000) 

Personeel € fte € fte € fte
Waarvan vast contract (onbepaalde tijd) 27.163 448,2 26.118 413,5 28.815  466,1 
Waarvan tijdelijk contract (bepaalde tijd) 9.964 199,5 12.321 227,1 10.570  228,5 
Waarvan inhuur 759    893 
Loonkosten subsidies (NOW) (1.984)    (4.598)  
Personeelslasten totaal (1+2+3) 35.902 647,7 38.439 640,6 35.680 694,6 

 Vrijwilligers    
6. Vrijwilligers (aantal fte)  3,1 6,5  5,1 
7. Vrijwilligers (aantal fysieke personen) 13  20  16 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Zie tevens de toelichting  
op de financiële positie in het Bestuursverslag (pp. 90–93).

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, zijn niet naar hun samenstellende 
bestanddelen in het kasstroomoverzicht opgenomen. Het betreft hier de volgende belangrijke 
transacties: in 2021 is € 1.382.000 (2020: € 1.368.000) aan baten in natura verantwoord. Deze baten 
worden verwerkt in de exploitatierekening tegen de reële waarde. De lasten in de exploitatie-
rekening zijn gelijk aan de verantwoorde baten. 

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

(BEDRAGEN × € 1.000)  2021 2020
   UITKOMST UITKOMST
Kasstroom uit operationele activiteiten   

Saldo uit gewone bedrijfsvoering (Totale baten – Totale lasten)  2.898  2.993 

Aanpassingen voor:   
Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa zie I en II 8.790  6.379 
Vrijval investeringsbijdragen zie XI.1 (3.126) (2.940)
Vrijval subsidie OCW voor projectkosten CC NL  – (3.870)
Mutatie voorzieningen zie X1 en X2 987  211 
   
Brutokasstroom uit operationele activiteiten  9.549  2.773 

Veranderingen in werkkapitaal:   
Mutatie in voorraden zie IV (167) 372 
Mutatie in vorderingen zie V (2.055) 7.929 
Mutatie in kortlopende schulden zie XII (3.680) (420)
   
Kasstroom uit bedrijfsoperaties  3.647  10.654 
   
Betaalde interest  (883) (113)
Betaalde winstbelasting  (13) (16)
   
Kasstroom uit operationele activiteiten  2.751  10.525 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten   

Investeringen immateriële en materiële vaste activa zie I en II (7.905) (22.143)
Ontvangen investeringsbijdragen zie XI.1 2.940  2.583 
   
Kasstroom uit investeringsactiviteiten  (4.965) (19.560) 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten   

Ontvangen nog te besteden huisvestingssubsidie OCW zie XI.2 1.076  2.646 
Opname lening bij ministerie van Financiën ten behoeve van CC NL zie XI.3 – 19.000 
Ontvangen subsidie OCW voor projectkosten CC NL  – 2.200 
Doorbetaald aan partners voor projectkosten CC NL  – (699)
Aflossing lening bij ministerie van Financiën ten behoeve van CC NL  (1.773) –
   
Kasstroom uit financieringsactiviteiten  (697) 23.147 
   
Mutatie liquide middelen  (2.911) 14.112 
   
Liquide middelen begin boekjaar zie VI 54.186  40.074 
   
Liquide middelen einde boekjaar zie VI 51.275  54.186 
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Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend 
met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaats-
gevonden waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 
Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s met betrekking tot de handels-
goederen zijn overgedragen aan de koper. 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, 
met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering. De baten  
en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht of zij 
tot ontvangsten of uitgaven in het betreffende verslagjaar hebben geleid.

2.2. Criteria voor consolidatie, consolidatiemethode en gelieerde rechtspersonen

2.2.1. Criteria voor consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van Stichting Het Rijksmuseum 
en haar dochtermaatschappijen in de groep, andere groepsmaatschappijen en andere rechts-
personen waarover overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover  
de centrale leiding bestaat. Dochtermaatschappijen zijn deelnemingen waarin de onderneming 
(en/of een of meer van haar dochtermaatschappijen) meer dan de helft van de stemrechten  
in de algemene vergadering kan uitoefenen, of meer dan de helft van de bestuurders of van  
de commissarissen kan benoemen of ontslaan. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin 
de onderneming een meerderheidsbelang heeft, of waarop op een andere wijze een beleids-
bepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling of beleidsbepalende invloed kan worden 
uitgeoefend, worden financiële instrumenten betrokken die potentiële stemrechten bevatten  
en zodanig kunnen worden uitgeoefend dat ze daardoor de onderneming meer of minder invloed 
verschaffen.

Belangen die uitsluitend worden aangehouden om ze te vervreemden, worden niet geconsolideerd 
indien bij verwerving al het voornemen bestaat om het belang af te stoten, de verkoop binnen 
een jaar waarschijnlijk is en op overnamedatum (of binnen een korte periode daarna) aan andere 
indicatoren daartoe wordt voldaan. Deze belangen worden opgenomen onder de vlottende activa, 
onder effecten (‘slechts aangehouden om te vervreemden’).

Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop 
beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de 
consolidatie betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed.

De opgenomen groepsmaatschappij, gevestigd te Amsterdam, is:
- PP10 B.V. (deelname 50%).

2.2.2. Consolidatiemethode
De 50%-deelneming PP10 B.V. betreft een joint venture van het Rijksmuseum en het Van Gogh 
Museum. Voor joint ventures wordt de proportionele consolidatiemethode gehanteerd. De posten 
in de geconsolideerde jaarrekening worden opgesteld volgens uniforme grondslagen van waar-
dering en resultaatbepaling van de groep. In de geconsolideerde jaarrekening zijn de proportio-
neel geconsolideerde onderlinge aandelenverhoudingen, schulden, vorderingen en transacties 
geëlimineerd. Tevens zijn de resultaten op onderlinge transacties proportioneel geëlimineerd 
voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd  
en er geen sprake is van een bijzondere waardevermindering.

2.2.3. Gelieerde rechtspersonen
Stichting Het Rijksmuseum Fonds is opgericht op 8 december 1994 en heeft tot doel:
• het aantrekken, het beheren en het beleggen van gelden die  

door schenkers ten bate van het Rijksmuseum te Amsterdam  
aan de stichting zijn geschonken;

• het uitkeren van gelden aan het Rijksmuseum, waarbij in beginsel  
de ter beschikking gestelde gelden niet worden aangesproken,  
tenzij zulks in andere zin met schenkers is overeengekomen;

• het verlenen van steun in de meest uitgebreide zin des woords  
aan het Rijksmuseum.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

1. Algemene grondslagen van de jaarrekening

1.1. Handboek Verantwoording instellingen Erfgoedwetsubsidie 2021–2024
De jaarrekening van de stichting is opgesteld volgens de bepalingen van het Handboek 
Verantwoording instellingen Erfgoedwetsubsidie 2021–2024 (hierna: Handboek) en daarmee  
de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en in het bijzonder RJ 640, Burgerlijk Wetboek, Boek 2 
(met uitzondering van de afdeling 1 en 11 tot en met 16). Het Handboek is een nadere uitwerking 
van de in artikel 2.15 van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid en de Regeling beheer rijks-
collectie opgenomen verantwoordingsvoorschriften inzake de jaarrekening. De Wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is van toepassing.

1.2. Verslaggevingsperiode
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

1.3. Continuïteit
De verantwoording is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Dit houdt  
in dat bij de waardering van activa en passiva wordt uitgegaan van de veronderstelling dat  
het museum zijn activiteiten in continuïteit zal voortzetten.

2. Waarderingsgrondslagen

2.1. Algemeen
De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel en daarmee 
tevens op de enkelvoudige jaarrekening die daarvan een onderdeel vormt. Activa en passiva worden 
tegen historische kostprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige econo-
mische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde 
heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen 
worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen 
activa. 

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling 
daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich 
bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare 
wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. 
Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden 
verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een trans-
actie niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot 
het actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden 
van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de econo mi-
sche realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich naar alle waar-
schijnlijkheid in de praktijk zullen voordoen en niet op basis van voordelen en risico’s waarvan 
redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich zullen voordoen. 

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe 
leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s 
met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten 
van de transactie worden in dat geval direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening 
houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met  
de transactie.

Indien de weergave van de economische realiteit leidt tot het opnemen van activa waarvan  
de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld. 

Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van  
het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermin-
dering van een verplichting, heeft plaatsgevonden waarvan de omvang betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. 
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Stichting Het Rijksmuseum Fonds heeft een zelfstandig en onafhankelijk bestuur. Het Rijksmuseum 
heeft geen invloed van betekenis bij Stichting Het Rijksmuseum Fonds. Om deze reden worden 
de cijfers van Stichting Het Rijksmuseum Fonds niet in de cijfers van het Rijksmuseum geconsoli-
deerd, noch gepresenteerd als verbonden partij. 

Vanwege de gelieerde activiteiten en doelstelling is Stichting Het Rijksmuseum Fonds 
aangemerkt als gelieerd rechtspersoon.

De jaarrekening van Stichting Het Rijksmuseum Fonds wordt opgesteld conform richtlijn 
650 Fondsenwervende instellingen en is te vinden op de website van Stichting Het Rijksmuseum.

2.3. Omrekening van vreemde valuta
Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers 
per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaar-
rekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. De uit de omrekening per balansdatum voort-
vloeiende koersverschillen worden opgenomen in de exploitatierekening.

2.4. Collectie
De collectie die bij verzelfstandiging in 1995 middels een beheersovereenkomst in beheer is gegeven, 
is eigendom van de Staat der Nederlanden en is daarom niet in de balans opgenomen. De beheers-
overeenkomst regelde niet dat nieuwe verwervingen na verzelfstandiging door het Rijksmuseum 
automatisch ook eigendom worden van de Staat. Bij de verzelfstandiging is wel de intentie 
(kamerstukken bij Verzelfstandigingswet) uitgesproken dat aanwinsten worden toegevoegd  
aan de rijkscollectie, maar daarvoor is afzonderlijke en expliciete overdracht (bijvoorbeeld door 
schenking) aan en aanvaarding door de Staat vereist. Het Rijksmuseum heeft net zoals de andere 
verzelfstandigde Rijksmusea een volmacht verkregen om schenkingen en legaten namens de 
Staat te aanvaarden. De schenkingen en legaten na verzelfstandiging zijn daarmee ook eigendom 
van de Staat geworden.

Daarnaast heeft het Rijksmuseum een volmacht verkregen om namens de Staat te verwerven. 
Bij aankopen van particulieren is van deze volmacht gebruikgemaakt. Voor de overige verwervingen 
na verzelfstandiging geldt dat deze objecten nog eigendom van het Rijksmuseum zijn. Aangezien 
het de intentie is om deze objecten op enig moment over te dragen aan de Staat, zijn deze 
objecten net als de rest van de (in beheer gegeven) collectie niet in de balans opgenomen. De col-
lectie is niet verzekerd.

2.5. Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen 
en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerappor-
teerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkom-
sten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronder stellingen 
worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode 
waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen 
heeft.

Het management is van mening dat geen sprake is van significante schattingen met een 
materiële impact op het resultaat. De belangrijkste schattingen betreffen die rondom de hoogte 
van de voorzieningen. Voor het bepalen van de omvang van de voorzieningen worden consistente 
methodieken gehanteerd. De uitkomsten hiervan hebben nooit geleid tot materiële bijstellingen 
op een later moment.

2.6. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

2.6.1. Immateriële en materiële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd 
met de cumulatieve afschrijvingen. Er wordt afgeschreven vanaf het moment dat het actief beschik-
baar is voor het beoogde gebruik. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische 
levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgings prijs.  
Op vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. Investeringen op tijde-
lijke locaties worden afgeschreven over de geraamde periode van de tijdelijke huisvesting.  
Bij aanschaffingen in de loop van het jaar worden de afschrijvings percentages pro rato toegepast. 
De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:

Immateriële vaste activa
- Software   5 jaar
- Media   5–10 jaar

Materiële vaste activa
- Verbouwingen, grond en installaties   0–60 jaar
- Inventaris, apparatuur en inrichting   5–60 jaar
- Hardware   5–15 jaar
- Museale inventaris   5–25 jaar

Voor materiële en immateriële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aan-
wijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke 
indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare 
waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de 
realiseerbare waarde te schatten voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald 
van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

Investeringssubsidies worden verantwoord als vooruitontvangen bedragen onder de lang-
lopende schulden die jaarlijks op systematische wijze ten gunste van het exploitatieresultaat 
worden gebracht.

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd als zij de gebruiksduur van het object verlengen 
en/of leiden tot toekomstige prestatie-eenheden met betrekking tot het object. Ter zake van 
verwachte kosten van periodiek groot onderhoud aan gebouwen, installaties e.d. wordt een voor-
ziening gevormd. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen.

2.6.2. Financiële vaste activa: samenwerkingsverbanden
Deelnemingen waarin de onderneming de zeggenschap gezamenlijk met andere deelnemers 
uitoefent (joint ventures), worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis 
van de nettovermogenswaarde. 

Joint ventures mogen als alternatief proportioneel worden geconsolideerd, mits hiermee wordt 
voldaan aan het wettelijk inzichtvereiste. De keuze moet consistent worden toegepast voor alle 
joint ventures.

In geval van samenwerking door het gezamenlijk uitvoeren van activiteiten waarbij iedere deel-
nemer zelf de uitsluitende zeggenschap over die activa houdt, verwerkt de onderneming de activa 
waar zij zeggenschap over heeft evenals de zelf aangegane verplichtingen, zelf gemaakte kosten 
en het aandeel in het resultaat op verkopen en/of dienstverlening door de joint venture.

In geval van samenwerking door het gezamenlijk uitvoeren van activiteiten gebruikmakend 
van activa waarover de deelnemers gezamenlijk zeggenschap hebben, verwerkt de onderneming 
de gemeenschappelijke activa, verplichtingen, kosten en opbrengsten proportioneel.

Bij inbreng in of verkoop van activa door de vennootschap aan een joint venture verantwoordt 
de vennootschap dat deel van het resultaat in de winst-en-verliesrekening dat correspondeert 
met het relatieve belang van de andere deelnemers in de joint venture. Er wordt geen resultaat 
verantwoord als de door de deelnemers ingebrachte niet-monetaire activa ongeveer aan elkaar 
gelijk zijn wat betreft aard, gebruik (in dezelfde bedrijfsactiviteit) en reële waarde. Eventuele 
niet verantwoorde resultaten worden in mindering gebracht op de nettovermogenswaarde van 
de joint venture. Eventuele verliezen op vlottende activa of bijzondere waardeverminderingen 
van vaste activa verantwoordt de onderneming daarentegen direct en volledig.

Bij verkoop van activa door de joint venture aan de vennootschap verantwoordt de vennoot-
schap het aandeel in de winst of het verlies van de joint venture op die verkoop pas in de winst-
en-verliesrekening als het betreffende actief is (door)verkocht aan een derde. Als echter sprake 
is van een verlies op vlottende activa of een bijzondere waardevermindering van vaste activa, 
neemt de vennootschap zijn aandeel in dit verlies direct.

De opgenomen joint venture, gevestigd te Amsterdam, is:
- PP10 B.V. (deelname 50%).
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2.6.3. Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten bij het Rijksmuseum handels- en overige vorderingen, geld-
middelen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten omvatten 
tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten. 

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de eerste 
opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

2.6.3.1. Afgeleide financiële instrumenten
Het Rijksmuseum kent geen afgeleide financiële instrumenten met uitzondering van eventuele 
valutatermijncontracten die worden afgesloten voor de afdekking van valutarisico’s die voort-
komen uit transacties in andere valuta’s dan euro’s. Dergelijke contracten sluiten qua omvang, 
looptijd en eventuele andere condities direct aan op die van de transactie(s) waarvan het risico 
wordt afgedekt. Om deze reden wordt hedge accounting onder het kostprijshedgemodel toegepast. 

Dit wordt gedaan om te bereiken dat de in de exploitatierekening verantwoorde resultaten  
als gevolg van de omrekening van de monetaire posten worden gecompenseerd met waarde-
wijzigingen van de valutacontracten als gevolg van het verschil tussen de contante koers op afsluit-
datum van het contract en de contante koers op rapporteringsdatum. Het verschil tussen  
de con tante koers op afsluitdatum van het valutatermijncontract en de termijnkoers wordt  
via de exploitatierekening geamortiseerd over de looptijd van het contract. 

Indien kostprijs-hedge accounting wordt toegepast, vindt, zolang het afgeleide instrument 
betrekking heeft op afdekking van het specifieke risico van een toekomstige transactie die naar 
verwachting zal plaatsvinden, geen herwaardering van dit instrument plaats. Zodra de verwachte 
transactie leidt tot verantwoording in de exploitatierekening, wordt het met het afgeleide instru-
ment samenhangende resultaat in de exploitatierekening verwerkt.

Indien de afgedekte positie van een verwachte toekomstige transactie leidt tot de opname  
in de balans van een niet-financieel actief of een niet-financiële verplichting, wordt de kostprijs 
van dit actief aangepast met de afdekkingsresultaten die nog niet in de exploitatierekening  
zijn verwerkt.

2.6.3.2. Vorderingen
Vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis 
van de effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. 
Deze voorzieningen zijn bepaald op basis van een beoordeling van de individuele vorderingen.

2.6.3.3. Langlopende schulden
Langlopende schulden worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs 
op basis van de effectieve-rentemethode. De effectieve rente wordt direct in de exploitatie rekening 
verwerkt. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden 
opgenomen onder kortlopende schulden.

2.6.3.4. Bijzondere waardeverminderingen financiële activa
Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële waarde met waardewijzigingen 
in de exploitatierekening of (2) geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere 
verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan dat het actief 
een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel actief wordt geacht onder-
hevig te zijn aan een bijzondere waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn  
dat na de eerste opname van het actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief 
effect heeft op de verwachte toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een betrouw-
bare schatting kan worden gemaakt.

2.6.4. Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen  
niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee rekening gehouden bij de waardering.

Liquide middelen in vreemde valuta worden per balansdatum in de functionele valuta 
omgere kend tegen de op die datum geldende wisselkoers. Verwezen wordt verder naar  
de prijsgrond slagen voor vreemde valuta.

2.6.5. Voorraden
Handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs op basis van de gewogen-
gemiddelde-prijsmethode of lagere opbrengstwaarden. De verkrijgingsprijs omvat de inkoop-
prijs en bijkomende kosten, zoals invoerrechten, transportkosten en andere kosten die direct 
kunnen worden toegerekend aan de verwerving van voorraden. Handelskortingen, rabatten  
en soortgelijke (te) ontvangen vergoedingen met betrekking tot de inkoop van voorraden worden 
in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de meest 
betrouwbare schatting van het bedrag dat de voorraden maximaal zullen opbrengen, onder 
aftrek van nog te maken kosten.

2.6.6. Voorzieningen
De voorziening inzake jubilea-uitkeringen wordt conform RJ 271 volgens de actuariële Projected 
Unit Credit Method berekend. De overige voorzieningen worden op nominale waarde gewaardeerd. 

Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer er sprake is van:
• een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is 

van een gebeurtenis in het verleden;
• waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
• het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting  

een uitstroom van middelen nodig is.

Rechten en verplichtingen voortvloeiend uit eenzelfde overeenkomst worden niet in de balans 
opgenomen indien en voor zover noch de onderneming noch de tegenpartij heeft gepresteerd. 
Opname in de balans geschiedt wanneer de nog te ontvangen respectievelijk te leveren prestatie 
en tegenprestatie niet (meer) met elkaar in evenwicht zijn en dit voor de onderneming nadelige 
gevolgen heeft. 

Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen waar-
schijnlijk geheel of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, 
wordt de vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd.

Indien de tijdswaarde van geld materieel is en de periode waarover de uitgaven contant worden 
gemaakt meer dan een jaar is, worden voorzieningen gewaardeerd tegen de contante waarde 
van de beste schatting van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplich-
tingen en verliezen af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale 
waarde indien de tijdswaarde van het geld niet materieel is of de periode waarover de uitgaven 
contant worden gemaakt maximaal een jaar is.

Een voorziening wordt gevormd voor verwachte kosten van periodiek groot onderhoud aan 
panden, installaties e.d. op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode 
tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud. De uitgaven van groot onderhoud worden 
verwerkt ten laste van de onderhoudsvoorziening voor zover deze is gevormd voor de beoogde 
kosten. Indien de kosten van groot onderhoud uitgaan boven de boekwaarde van de voor het 
desbetreffende actief aangehouden voorziening, worden de (meer)kosten verwerkt ten laste 
van de winst-en-verliesrekening.

De raming en de frequentie van deze kosten zijn gebaseerd op het ultimo 2021 geactualiseerde 
meerjarenonderhoudsplan. Bij de voorziening groot onderhoud gebouwen en installaties wordt 
onderscheid gemaakt in de kosten van de eigenaar en de gebruiker.

De verplichting inzake jubilea-uitkeringen is berekend volgens de actuariële methode Projected 
Unit Credit Method. Bij deze berekening worden geaggregeerde blijfkansen in aanmerking genomen, 
waarin onder meer zijn begrepen de sterfte-, arbeidsongeschiktheid- en vertrekkansen. Deze 
kansen zijn afhankelijk van leeftijd en geslacht. Voor de indexering van de verplichting is uitgegaan 
van 2%, bestaande uit een algemene loonontwikkeling van 1,5% en een carrièreontwikkeling  
van 0,5%. De verplichtingen zijn contant gemaakt op basis van de rentetermijnstructuur ultimo 
boekjaar.

Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen 
aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet 
in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschikt heid, is een voor-
ziening opgenomen. De voorziening wordt opgenomen voor personeelsleden die op balans-
datum dertien weken of langer ziek zijn. De hoogte van de voorziening wordt bepaald op basis 
van de verwachte kosten van de verplichting van doorbetaling van beloningen aan deze langdurig 
zieken die ten laste komen van de werkgever.
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2.6.7. Investeringsbijdragen
Ontvangen investeringssubsidies en bijdragen ten behoeve van de aanschaf van materiële vaste 
activa worden verantwoord onder de langlopende schulden onder de post investeringsbijdragen. 
Deze post valt vrij ten gunste van de exploitatierekening overeenkomstig de afschrijving op de met 
deze subsidies en bijdragen verkregen materiële vaste activa.

2.6.8. Handelsschulden en overige te betalen posten
Kortlopende schulden worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs 
op basis van de effectieve-rentemethode.

2.6.9. Leasing
De stichting kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst 
waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg 
geheel door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere 
leaseovereenkomsten worden geclassificeerd als operationele leases. Bij de leaseclassificatie  
is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet de juridische vorm. Classificatie 
vindt plaats op het tijdstip van het aangaan van de betreffende leaseovereenkomst. Er zijn geen 
financiële leases afgesloten.

Als de stichting optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet 
geacti veerd. Vergoedingen die worden ontvangen als stimulering voor het afsluiten van een 
overeen komst worden verwerkt als een vermindering van de leasekosten over de leaseperiode. 
Leasebetalingen en vergoedingen inzake operationele leases worden lineair over de lease periode 
ten laste respectievelijk ten gunste van de exploitatierekening gebracht, tenzij een andere 
toerekeningsystematiek meer representatief is voor het patroon van de met het leaseobject  
te verkrijgen voordelen.

2.6.10. Groepsvermogen
Binnen het Groepsvermogen wordt onderscheid gemaakt tussen algemene reserves, 
bestemmings reserves en bestemmingsfondsen.

Onder de Algemene reserve is opgenomen dat deel van het eigen vermogen waarover  
het bestuur van het Rijksmuseum binnen de statutaire doelstellingen van de stichting vrij kan 
beschikken. Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door het bestuur een beperktere 
bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan. Bestemmings-
fondsen zijn reserves waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is aange-
bracht dan op grond van de statuten zou bestaan.

Kosten die worden gedekt uit aangewende bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen 
worden in de staat van baten en lasten verantwoord, en via de resultaatbestemming ten laste 
van de betreffende reserve of fonds gebracht. Wijzigingen in de beperking van de bestemming 
van reserves die door de daartoe bevoegde organen of instanties worden aangebracht, worden 
als overige mutatie binnen het eigen vermogen verwerkt.

2.7. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

2.7.1. Algemeen
Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van  
het eco nomisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermin-
dering van een verplichting, heeft plaatsgevonden waarvan de omvang betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. 

Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samen-
hangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft 
plaatsgevonden waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 
Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s met betrekking tot de handels-
goederen zijn overgedragen aan de koper.

2.7.2. Diensten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten, waaronder verstaan de entreegelden, worden opge-
nomen in de netto-omzet tegen de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoeding, 
na aftrek van tegemoetkomingen en kortingen.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt 
wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning 
van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balans-
datum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten 
die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare 
wijze kunnen worden bepaald.

Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze 
kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienst-
verlening die worden gedekt door de opbrengsten.

2.7.3. Verkoop van goederen
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden opgenomen in de netto-omzet tegen de reële 
waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoeding, na aftrek van retouren en tegemoet-
komingen, handels- en volumekortingen. Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden in de 
winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer de belangrijke risico’s en voordelen van eigendom 
aan de koper zijn overgedragen, het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden 
bepaald, de inning van de verschuldigde vergoeding waarschijnlijk is, de hiermee verband 
houdende kosten of eventuele retouren van goederen betrouwbaar kunnen worden ingeschat 
en er geen sprake is van voortgezette betrokkenheid bij de goederen.

De overdracht van risico’s en voordelen is overeenkomstig de verkoopvoorwaarden. Voor  
de verkopen in de museumwinkel en via de webshop aan consumenten is geacht dat overdracht 
van risico heeft plaatsgevonden op het moment van betalen. Voor de verkopen middels de web-
shop aan groothandel is geacht dat overdracht van risico heeft plaatsgevonden op het moment 
dat de verkoopfactuur is verzonden op basis van melding van uitlevering van de bestelling. Voor 
zowel verkopen aan consumenten als aan groothandel is het niet aannemelijk dat deze voor  
een materiële waarde niet binnen dezelfde periode (afzienbare tijd van enkele dagen) geleverd 
zijn dan wel dat deze retour worden verzonden.

2.7.4. Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening van het jaar gebracht 
ten laste waarvan de gesubsidieerde bestedingen komen of waarin de opbrengsten zijn gederfd 
of het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De vooruitontvangen bedragen worden indien  
als langlopend beschouwd onder de langlopende schulden opgenomen en indien als kortlopend 
beschouwd onder de overlopende passiva opgenomen. 

Investeringssubsidies worden als investeringsbijdragen (zowel kort- als langlopend) onder  
de langlopende schulden opgenomen en worden systematisch in de winst-en-verliesrekening 
opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief.

2.7.5. Belastingen
Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen 
en latente belastingen. De belastingen worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen, behalve 
voor zover deze betrekking hebben op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden 
opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt, of op overnames. 

De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen 
belasting over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand van belasting tarieven 
die zijn vastgesteld op de verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op de verslagdatum is 
besloten, en eventuele correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting.

Indien de boekwaarden van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslag-
geving afwijken van hun fiscale boekwaarden is sprake van tijdelijke verschillen.

Voor belastbare tijdelijke verschillen wordt een voorziening latente belastingverplichtingen 
getroffen. Voor verrekenbare tijdelijke verschillen, beschikbare voorwaartse verliescompensatie 
en nog niet gebruikte fiscale verrekeningsmogelijkheden wordt een latente belastingvordering 
opgenomen, maar uitsluitend voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst fiscale 
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winsten beschikbaar zullen zijn voor verrekening respectievelijk compensatie. Latente belasting-
vorderingen worden per iedere verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het niet langer 
waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd.

Voor belastbare tijdelijke verschillen inzake deelnemingen en joint ventures wordt een latente 
belastingverplichting opgenomen, tenzij de stichting in staat is het tijdstip van afloop van het 
tijdelijke verschil te bepalen en het waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil in de voorzienbare 
toekomst niet zal aflopen.

Voor verrekenbare tijdelijke verschillen inzake deelnemingen en joint ventures wordt een latente 
belastingvordering opgenomen uitsluitend voor zover het waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil 
in de voorzienbare toekomst afloopt en er fiscale winst beschikbaar zal zijn ter compensatie van 
het tijdelijk verschil.

Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden in de balans gesaldeerd gepresenteerd 
indien en voor zover de stichting beschikt over een deugdelijk juridisch instrument om niet-
latente belastingvorderingen te verrekenen met niet-latente belastingverplichtingen, voor zover 
deze betrekking hebben op hetzelfde boekjaar, en de belastinglatenties verband houden met 
winstbelastingen die door dezelfde fiscale autoriteit worden geheven op dezelfde belastbare 
rechtspersoon of dezelfde fiscale eenheid.

De waardering van latente belastingverplichtingen en latente belastingvorderingen wordt 
gebaseerd op de fiscale gevolgen van de door de stichting op balansdatum voorgenomen wijze 
van realisatie of afwikkeling van haar activa, voorzieningen, schulden en overlopende passiva. 
Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

2.7.6. Kunstaankopen en bijdragen ten behoeve van kunstaankopen
De onderdelen van de subsidie, de schenkingen en overige bijdragen die bestemd zijn voor  
het doen van kunstaankopen worden, evenals de kunstaankopen zelf, in de exploitatierekening 
verantwoord. De bedragen verkregen van derden ten behoeve van kunstaankopen die ultimo 
boekjaar nog niet zijn besteed aan de verwerving van kunstaankopen, worden ultimo boekjaar 
toegevoegd aan het aankoopfonds. Bij aankoop van kunstvoorwerpen in latere jaren, vallen deze 
bedragen vrij ten gunste van de exploitatie. Deze mutatie in het aankoopfonds wordt separaat 
verantwoord in de exploitatierekening. Het aankoopfonds maakt geen deel uit van het eigen 
vermogen.

Het aankoopfonds betreft de jaarlijkse mutatie van ontvangen en uitgegeven gelden met 
betrekking tot kunstaankopen. Het aankoopfonds is geen onderdeel van het eigen vermogen. 
Indien op jaarbasis meer wordt ontvangen dan uitgegeven neemt het aankoopfonds toe; indien 
op jaarbasis minder wordt ontvangen dan uitgegeven neemt het aankoopfonds af.

2.7.7. Pensioenen
De pensioenen zijn ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De door het fonds 
verzorgde pensioenregeling is een toegezegde pensioenregeling. De stichting heeft geen verplichting 
tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het fonds, anders  
dan het voldoen van hogere toekomstige premies. Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode 
te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over de periode aan het pensioenfonds verschuldigde 
pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde pensioenpremies op balansdatum niet zijn voldaan, 
wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies 
de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover 
sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschul-
digde premies.

2.7.8. Personeelsbeloningen
De beloningen van het personeel worden als last in de exploitatierekening verantwoord in de 
periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting 
op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen over treffen, 
wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terug-
betaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de stichting.

Voor de beloningen met opbouw van rechten worden de verwachte lasten gedurende het 
dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding wordt verantwoord indien 
de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouw-
bare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Toevoegingen aan en vrijval van 
verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de exploitatierekening gebracht. 

Indien een beloning wordt betaald waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld 
doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid), worden de verwachte lasten 
verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd.

2.7.9. Private middelen
Baten van particulieren worden opgenomen in de totale baten tegen de reële waarde van de ont-
vangen of te ontvangen vergoeding. Baten van particulieren worden in de exploitatie rekening 
verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, 
de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening 
op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten  
en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien  
op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald. Indien het resultaat van een bepaalde opdracht 
tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt 
tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.

De baten worden gecategoriseerd naar herkomst en de aard van de gever. Voor baten van private 
middelen via de gelieerde rechtspersoon Stichting Het Rijksmuseum Fonds wordt de categorisering 
aangehouden van het fonds.

2.7.10. Sponsoring
Sponsorbaten worden opgenomen in de totale baten tegen de reële waarde van de ontvangen 
of te ontvangen vergoeding. Sponsorbaten worden in de exploitatierekening verwerkt wanneer 
het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de  
te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum  
is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die 
(mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare 
wijze kunnen worden bepaald. Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstver lening 
niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag 
van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten. Voor sponsor-
baten met een specifieke bestemming die gedurende de periode niet volledig zijn besteed, 
wordt een bestemmingsfonds gevormd via de resultaatbestemming.

2.7.11. Verbonden partijen
Transacties met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale markt-
voorwaarden zijn aangegaan. De aard en de omvang van deze transacties worden toegelicht  
en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van inzicht wordt vermeld.

2.7.12. Gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die 
blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaar rekening. 
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum 
worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor  
de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte 
financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

2.8. Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen  
en zonder materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen  
wor den omgezet in geldmiddelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen  
de geschatte gewogen gemiddelde koers van de verslagperiode/de koers op de datum dat de 
transacties hebben plaatsgevonden. Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk 
in het kasstroomoverzicht getoond. Eventuele ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, 
ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operatio-
nele activiteiten.
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

I. IMMATErIËLE VAsTE ACTIVA  VOORUITBETAALD OP SOFTWARE MEDIA TOTAAL
(BEDRAGEN × € 1.000)  IMMATERIËLE   
  VASTE ACTIVA   
Stand 1 januari  
Aanschafwaarde  187 4.833 1.811  6.831 
Cumulatieve afschrijvingen  – (3.286) (1.259) (4.545)

Boekwaarde 1 januari  187  1.547 552  2.286 

Mutaties boekjaar:
Investeringen  (75) 432 – 357 
Afschrijvingen  – (847) (273) (1.120)
Aanschafwaarde desinvesteringen  – (440) (69) (509)
Cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen – 440  69  509
 
  (75) (415) (273) (763)

Stand 31 december
Aanschafwaarde  112 4.825 1.742 6.679 
Cumulatieve afschrijvingen  – (3.693) (1.463) (5.156)

Boekwaarde 31 december  112 1.132 279 1.523 
 

II. MATErIËLE VAsTE ACTIVA  VOORUIT- VERBOU- INVENTARIS, HARDWARE MUSEALE TOTAAL
(BEDRAGEN × € 1.000) BETAALD OP WINGEN, APPARATUUR  INVENTARIS
 MATERIËLE GROND EN EN INRICHTING
 VASTE ACTIVA IN STALL ATIES
Stand 1 januari      
Aanschafwaarde 61.679  40.292  5.872  7.799  22.531  138.173 
Cumulatieve afschrijvingen – (25.656) (4.589) (6.000) (11.849) (48.094)
      
Boekwaarde 1 januari 61.679  14.636  1.283  1.799  10.682  90.079 
      
Mutaties boekjaar:      
Investeringen (59.643) 56.832  7.198  2.151  663  7.201 
Afschrijvingen – (4.275) (605) (1.016) (1.719) (7.615)
Aanschafwaarde desinvesteringen – (794) (495) (1.915) (243) (3.447)
Cumulatieve afschrijvingen 
desinvesteringen – 794  495  1.860  243  3.392 
 (59.643) 52.557  6.593  1.080  (1.056) (469)

Stand 31 december      
Aanschafwaarde 2.036  96.330  12.575  8.035  22.951  141.927 
Cumulatieve afschrijvingen – (29.137) (4.699) (5.156) (13.325) (52.317)
      
Boekwaarde 31 december  2.036  67.193  7.876  2.879  9.626  89.610

 
 

Het verloop van de (im)materiële vaste activa uitgesplitst naar investeringen in eigenaarszaken 
– verder uitgesplitst naar CC NL (CollectieCentrum Nederland), OCW eigenaarszaken en 
verbouwingen met overige financieringsbronnen – en gebruikerszaken is als volgt:

De stichting heeft geen budgetverplichtingen meer inzake de nieuwbouw van CC NL en er zijn ook 
geen resterende investeringsverplichtingen meer (ultimo 2020: € 2,5 miljoen). De investering  
is € 1,5 miljoen lager uitgekomen dan het gebudgetteerde bedrag van € 63,5 miljoen.

De historische aanschafwaarde van de volledig afgeschreven (im)materiële vaste activa per 
31 december 2021 bedraagt € 19,7 miljoen (2020: € 20,3 miljoen).

De in het boekjaar geactiveerde rente over vreemd vermogen bedraagt € 0 miljoen (2020: 
€ 0,6 miljoen).

De verzekerde waarde van de (im)materiële vaste activa exclusief de investeringen in de 
eigenaars zaken en het CC NL ultimo 2021 bedraagt € 94,1 miljoen.

Het CC NL is verzekerd voor een bedrag van € 65,1 miljoen.
In het kader van het nieuwe huisvestingsstelsel is het beheer en onderhoud van de (gehuurde) 

panden van het Rijksvastgoedbedrijf vanaf 1 januari 2017 door het Rijksmuseum overgenomen. 
Dit betekent ook dat het Rijksmuseum in beginsel de risico’s van deze panden, als ware het de 
eige naar, voor zijn rekening neemt en dat het Rijksmuseum zich afdoende moet verzekeren tegen 
de risico’s en aansprakelijkheden die daarmee samenhangen. De (niet op de balans van het 
Rijksmuseum geactiveerde) panden van het Rijksvastgoedbedrijf zijn om die reden verzekerd  
op basis van een herbouwwaarde van € 406,6 miljoen. Vanwege de proefperiode van 5 jaar onder 
het nieuwe huisvestingsstelsel dat in 2021 is geëvalueerd en de verlenging met 1 jaar van de proef-
periode, worden deze contracten als operationele lease beschouwd. Tevens is in het Handboek 
opgenomen dat de huurovereenkomsten met het RVB (Rijksvast goedbedrijf) als operatio nal lease 
worden beschouwd, omdat het ministerie van OCW de situatie rondom het huisvestings stelsel 
continu blijft monitoren.

 EIGENAARSZAKEN OVERIG GEBRUIKERS- TOTAAL
 CC NL OCW  ZAKEN
Stand 1 januari
Aanschafwaarde 59.896  9.796 279  75.033 145.004 
Cumulatieve afschrijvingen – (2.124) (97) (50.418) (52.639)
 
Boekwaarde 1 januari 59.896  7.672 182 24.615 92.365 
 
Mutaties boekjaar:
Investeringen 2.153 2.684 – 2.721  7.558 
Overboeking Eigenaars-/Gebruikerszaken 
(CC NL en Bureau) 4 (2) – (2) –
Afschrijvingen (2.213) (746) (19) (5.757) (8.735)
Afschrijvingen overboeking Eigenaars-/Gebruikerszaken – (64) 64 – –
Aanschafwaarde desinvesteringen – – – (3.956) (3.956)
Cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen – – – 3.901 3.901 
 (56) 1.872 45 (3.093) (1.232)

Stand 31 december
Aanschafwaarde 62.053  12.478  279  73.796  148.606 
Cumulatieve afschrijvingen (2.213) (2.934) (52) (52.274) (57.473)
 
Boekwaarde 31 december 59.840  9.544  227  21.522 91.133 

V. VOrDErINGEN 31 DECEMBER 31 DECEMBER
(BEDRAGEN × € 1.000) 2021 2020
  
V.1. Debiteuren 973  803 
V.2. Vorderingen op gelieerde rechtspersonen 4.239  944 
V.3. Belastingen en sociale premies 1.390  2.634 
V.4. Overige vorderingen 1.271  1.407 
V.5. Overlopende activa 913  943 
  
 8.786  6.731
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Alle vorderingen hebben een looptijd van naar verwachting korter dan 1 jaar. De boekwaarde 
van de opgenomen vorderingen benadert de reële waarde, gegeven het kortlopende karakter 
van de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

VII. LIQUIDE MIDDELEN

Het Rijksmuseum wil direct over al zijn liquide middelen kunnen beschikken. Ultimo 2021 zijn  
de niet direct benodigde liquide middelen uitgezet op een aantal zakelijke (spaar)rekeningen 
van ING Bank. De saldi van deze spaarrekeningen zijn zonder kosten direct opeisbaar. Voor 
rekeningen met een saldo boven € 100.000 rekent ING met ingang van 1 juli 2021 een rente  
van -0,50% voor het saldo boven € 100.000. Dit tarief geldt per rekening en niet per klant.

De rekening-courant bij het ministerie van Financiën wordt aangehouden in het kader van het 
schatkistbankieren, waarbij de publieke middelen van de stichting moeten worden aange houden 
bij de schatkist. Hiervoor wordt de verhouding tussen de structurele subsidie van OCW en de eigen 
inkomsten aangehouden die circa 40%-60% bedraagt. De rentevergoeding op kortetermijn-
deposito’s bij de schatkist bedraagt nihil. Daarom worden de publieke middelen bij de schatkist 
in hun geheel aangehouden op de rekening-courant. Over het saldo van de rekening-courant  
bij de schatkist wordt geen negatieve rente in rekening gebracht.

Algemene reserve
De algemene reserve is het gedeelte van het eigen vermogen waarover zonder belemmering door 
wettelijke of statutaire bepalingen kan worden beschikt voor het doel waarvoor het Rijksmuseum 
is opgericht. Deze reserve wordt aangehouden om de continuïteit van de stichting op langere 
termijn te waarborgen.

Bestemmingsreserve nazorg het nieuwe Rijksmuseum en Philipsvleugel 
Ter dekking van de financiële risico’s na de opening van het Hoofdgebouw en na de heropening 
van de tot tentoonstellingsvleugel verbouwde Philipsvleugel is het ultimo 2012 vrijgevallen saldo 
van de post reizende tentoonstellingen bij de resultaatbestemming toegevoegd aan de bestem-
mings reserve nazorg het nieuwe Rijksmuseum en Philipsvleugel. De onttrekkingen aan deze 
reserve zullen plaatsvinden voor extra kosten voor zover deze niet binnen de reguliere exploitatie 
worden gedekt door extra opbrengsten in enig jaar. Daarom wordt deze reserve aangewend 
voor de extra afschrijvingslasten op de investeringen in de inrichting van het nieuwe Rijksmuseum, 
de investeringen in het kader van de nazorg het nieuwe Rijksmuseum, de extra investeringen  
in de inrichting en de verbouwing van de Philipsvleugel voor zover deze niet gedekt worden 
door additionele investeringsbijdragen en ook niet zijn voorzien in de meerjarenraming. In 2021 
betreft dit een bedrag van € 165.000.

Ultimo 2021 bedragen de nog uit deze bestemmingsreserve te dekken extra afschrijvingslasten 
€ 840.000. In de begroting 2022 wordt € 462.000 van deze reserve ingezet voor de resterende 
kosten van het wegwerken van de registratieachterstanden.

Dit betekent dat voor de financiële risico’s die voortvloeien uit de opening van het Hoofd gebouw 
en de heropening van de Philipsvleugel ultimo 2021 nog een bedrag resteert van € 1.302.000. 
Over de resterende € 1.581.000 kan nog vrijelijk worden beschikt voor resterende risico’s voor 
nazorg het nieuwe Rijksmuseum en Philipsvleugel.

VIII. GrOEPsVErMOGEN  STAND RESULTAAT- RESULTAAT- STAND
(BEDRAGEN × € 1.000)  1 JANUARI BESTEMMING  BESTEMMING  31 DECEMBER
    TOEVOEGING ONTTREKKING
Verloop 2021    
- I. Algemene reserve  16.148 1.246 – 17.394 
- II.1.  Bestemmingsreserve nazorg 

het nieuwe Rijksmuseum en Philipsvleugel 3.048  – (165) 2.883 
- II.2. Bestemmingsreserve herkomstonderzoek 1.404  243 (243) 1.404 
- III.1 Bestemmingsfonds financiering activa 13.836  – – 13.836 
- III.2  Bestemmingsfonds vooruitontvangen  

sponsorbedragen  – 841  – 841 

Totaal groepsvermogen  34.436  2.330  (408) 36.358

Bestemmingsreserve herkomstonderzoek
Het ministerie van OCW heeft het Rijksmuseum de verplichting opgelegd om naast de collectie 
schilderijen ook de andere deelcollecties te onderzoeken op herkomst in het kader van het 
project ‘Museale verwervingen vanaf 1933’ van de Museumvereniging. Dit is een doorlopende 
verplichting en de door het ministerie van OCW toegezegde middelen waren niet toereikend  
om de kosten van dit onderzoek te dekken. Voor de verwachte kosten is de bestemmingsreserve 
herkomstonderzoek gevormd. De kosten voor herkomstonderzoek van € 243.000 zijn in 2021  
uit de bestemmingsreserve onttrokken. Gezien de achterstand die is ontstaan en gezien de extra 
aandacht voor koloniale roofkunst en het extra werk dat dit met zich meebrengt, is besloten  
om € 243.000 aan de bestemmingsserve toe te voegen. In de toekomst zal een herziene raming 
gemaakt moeten worden voor deze werkzaamheden.

Bestemmingsfonds financiering van activa 
Onderdeel van het project het nieuwe Rijksmuseum waren de inrichtingskosten van het Hoofd-
gebouw. De totale kosten hiervan bedroegen circa € 40 miljoen, die deels zijn gerealiseerd door 
het Rijksmuseum zelf en deels zijn meegenomen in het bouwproject het nieuwe Rijksmuseum. 
Binnen het financiële kader van het project was vastgelegd dat het Rijksmuseum hiervan  
€ 27 miljoen zelf bijdraagt. De resterende bijdrage van € 13 miljoen werd vanuit het project ter 
beschikking gesteld. Omdat een van de randvoorwaarden van het project het nieuwe Rijksmuseum 
was dat er sprake moest zijn van een sluitende exploitatie is in samenspraak met de Financiële 
Adviesgroep van het project besloten om de bijdrage vanuit het project voor de inrichtings-
kosten ter beschikking te stellen in de vorm van een financieringsbijdrage. Door het ter beschik-
king stellen van deze financieringsbijdrage is het Rijksmuseum in staat de initiële investering  
te financieren en tevens de financiering van de toekomstige vervangingen daarvan veilig te stellen, 
omdat hierdoor wordt gewaarborgd dat op (middel)lange termijn voldoende liquide middelen 
beschikbaar blijven voor de vervanging van de inrichting. Zonder de vorming van dit bestemmings-
fonds kunnen liquiditeitstekorten ontstaan, waardoor de toekomstige vervanging van de inrichtings-
investeringen van het nieuwe Rijksmuseum onder druk komt te staan.

Bestemmingsfonds vooruitontvangen sponsorbedragen 
Het bestemmingsfonds vooruitontvangen sponsorbedragen betreft sponsorbaten waarvoor een 
bijzondere bestemming of een project is aangewezen en waarbij er geen terugbetalings verplich ting 
is opgenomen in de sponsorovereenkomst. Indien deze baten in het verslagjaar niet volledig  
zijn besteed, wordt hiervoor een bestemmingsfonds gevormd gelijk aan de omvang van de nog 
niet bestede bedragen. Indien in de daaropvolgende jaren de bestedingen plaatsvinden, dienen 
deze in de staat van baten en lasten te worden verwerkt en via de resultaatbestemming aan  
het bestemmingsfonds te worden onttrokken. Ultimo 2021 betreft dit sponsorgelden voor een 
bedrag van € 150.000 voor de Teekenschool, een bedrag van € 277.000 voor klassieke muziek 
voor kwetsbaren en een bedrag van € 414.000 voor de collectie 20ste eeuw en de beeldentuin.
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X.2. OVErIGE VOOrZIENINGEN STAND DOTATIE AANGEWEND VRIJVAL T.G.V.  STAND 
(BEDRAGEN × € 1.000) 1 JANUARI BOEKJAAR IN BOEKJAAR RESULTAAT 31 DECEMBER

Jubilea-uitkeringen 687  69  (32) (68) 656 
Langdurig zieken 629  350  (482) (147) 350 
     
 1.316  419  (514) (215) 1.006

waarin onder meer zijn begrepen de sterfte-, arbeidsongeschiktheid- en vertrekkansen. Deze 
kan sen zijn afhankelijk van leeftijd en geslacht. Voor de indexering van de verplichting is uitgegaan 
van 2%, bestaande uit een algemene loonontwikkeling van 1,5% en een carrièreontwikkeling van 
0,5%. De verplichtingen zijn contant gemaakt op basis van de rentetermijnstructuur ultimo boekjaar.

Langdurig zieken
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen 
aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet 
in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid, is een voor-
ziening opgenomen. De voorziening wordt opgenomen voor personeelsleden die op balansdatum 
dertien weken of langer ziek zijn. De hoogte van de voorziening wordt bepaald op basis van  
de verwachte kosten van de verplichting van doorbetaling van beloningen aan deze langdurig 
zieken die ten laste komen van de werkgever.

XI. LANGLOPENDE sCHULDEN     31 DECEM- 31 DECEM-
(BEDRAGEN × € 1.000)     BER 2021 BER 2020
 
XI.1. Investeringsbijdragen     20.936  21.122 
XI.2. Nog te besteden huisvestingssubsidie OCW    10.837  10.812 
XI.3. Overige langlopende schulden (lening bij ministerie van Financiën)   59.434  61.227 
     
     91.207  93.161 

XI.1. INVEsTErINGsBijDrAGEN STAND  ONTVANGEN  UIT SUBSIDIE  OVERGEBOEKT  VRIJVAL  STAND 
(BEDRAGEN × € 1.000) 1 JANUARI BIJDRAGEN HUISVESTING NAAR CC NL OF T.G.V. 31 DECEM-
    HUISVESTING OCW  RESULTAAT BER
      
Inrichting het nieuwe Rijksmuseum 11.198  – – – (1.766) 9.432 
Investeringssubsidies huisvesting OCW  
eigenaarszaken 6.256  – 2.684  – (587) 8.353 
Investeringssubsidies OCW  
gebruikerszaken 109  – – – (24) 85 
Overige investeringsbijdragen 3.559  256  – – (749) 3.066 
            
 21.122  256  2.684  – (3.126) 20.936 

IX. AANKOOPFONDs 31 DECEMBER   31 DECEMBER  
(BEDRAGEN × € 1.000) 2021   2020

Stand 1 januari   279  5 
Bij: Ontvangen bijdragen
-  VriendenLoterij  

(voorheen BankGiro Loterij) 1.987    100 
- Sponsoring voor aankopen 305    140  
- Vereniging Rembrandt 2.811    –  
- Mondriaan Stichting 2.811    –   
- F.G. Waller-Fonds 400    525  
- Verkochte kunst –   181  
-  Anonieme bijdragen en schenkingen 

(via Rijksmuseum Fonds) 1.443    585   
   9.757   1.531
Af: Kunstaankopen      
- Aankoop kunstvoorwerpen (9.678)   (1.349)   
- Eigen middelen 1   92 
   (9.677)   (1.257)
Mutatie aankoopfonds   80  274  

Stand 31 december   359   279

X. VOOrZIENINGEN      31 DECEMBER  31 DECEMBER
(BEDRAGEN × € 1.000)      2021  2020
      
- X.1. Voorzieningen groot onderhoud gebouwen en installaties    2.504  1.207 
- X.2. Overige voorzieningen      1.006  1.316 
        
      3.510  2.523 

      
X.1. VOOrZIENINGEN GrOOT ONDErHOUD  STAND DOTATIE  AANGEWEND VRIJVAL T.G.V.  STAND
GEBOUWEN EN INsTALLATIEs  1 JANUARI  BOEKJAAR  IN BOEKJAAR RESULTAAT  31 DECEMBER 
(BEDRAGEN × € 1.000) 

Voorziening groot onderhoud gebouwen  
en installaties eigenaarszaken  895  1.787  (463) –  2.219 
Voorziening groot onderhoud gebouwen  
en installaties gebruikerszaken  312  19  (46) –  285 

  1.207  1.806  (509) –  2.504 

Alle bijdragen voor aankopen, met uitzondering van de sponsorbedragen en het F.G. Waller-Fonds, 
zijn ontvangen via het Rijksmuseum Fonds. Voor 2021 betreft dit een bedrag van € 9,1 miljoen 
(2020: € 0,9 miljoen).

Voorziening groot onderhoud gebouwen en installaties
Voor de verwachte kosten van periodiek groot onderhoud aan panden, installaties e.d. wordt  
een voorziening groot onderhoud gebouwen en installaties gevormd. Een en ander op basis van 
het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode tussen de werkzaamheden voor 
groot onderhoud. De raming en de frequentie van deze kosten zijn gebaseerd op het in 2021 
geactuali seerde meerjarenonderhoudsplan dat in het kader van het nieuwe huisvestingsstelsel 
voor 1 december 2021 ter beoordeling moest worden voorgelegd aan het ministerie van OCW.  
De uitgaven van groot onderhoud worden verwerkt ten laste van de onderhoudsvoorziening.  

Jubileauitkeringen
De verplichting inzake jubilea-uitkeringen is berekend volgens de actuariële methode Projected 
Unit Credit Method. Bij deze berekening worden geaggregeerde blijfkansen in aanmerking genomen, 

Van bovengenoemde schuld heeft een bedrag van € 9 miljoen (2020: € 9 miljoen) een resterende 
looptijd langer dan 5 jaar. Het kortlopende deel van de investeringsbijdragen bedraagt € 3,2 miljoen 
(2020: € 3 miljoen).

Inrichting het nieuwe Rijksmuseum
De investeringsbijdragen voor de inrichting van het nieuwe Rijksmuseum betreffen de bijdragen 
van de founder Philips en de twee hoofdsponsoren VriendenLoterij en ING. Deze post valt vanaf 
het moment van ingebruikname van de inrichting van het nieuwe Rijksmuseum vrij ten gunste 
van het resultaat conform de afschrijving op de inrichting.

Investeringssubsidies huisvesting OCW eigenaarszaken
Conform de bepalingen van het Handboek wordt met ingang van 1 januari 2017 voor investeringen 
in de zogenaamde eigenaarszaken uit de subsidie huisvesting OCW een investerings subsidie 
OCW opgenomen onder de langlopende schulden. Deze investeringssubsidie OCW valt vrij ten 
gunste van de exploitatierekening huisvesting gelijklopend met de afschrijvingstermijn van  
de betreffende investering in eigenaarszaken. De investeringssubsidies OCW voor eigenaars-
zaken die reeds in voorgaande jaren zijn gevormd zijn hieraan toegevoegd.

Investeringssubsidies OCW gebruikerszaken
Dit betreft investeringssubsidies OCW verkregen voor investeringen in gebruikerszaken zoals  
de inrichting van de Philipsvleugel en het gebruikersdeel van de verbouwingskosten van de  
Jan Luijkenstraat en het kantoor naast het Zuiderbad. Deze investeringsbijdragen vallen vrij  
ten gunste van het resultaat vanaf het moment van ingebruikname van de betreffende investe-
ringen conform de hiervoor gehanteerde afschrijvingstermijnen.
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Overige investeringsbijdragen
Dit betreft ontvangen investeringsbijdragen van overige schenkers, subsidiënten en sponsoren 
voor investeringen in activa. Deze investeringsbijdragen vallen vrij ten gunste van het resultaat 
vanaf het moment van ingebruikname van de betreffende investeringen conform de hiervoor 
gehanteerde afschrijvingstermijnen.

XI.2. NOG TE BEsTEDEN HUIsVEsTINGssUBsIDIE OCW
(BEDRAGEN × € 1.000)

Het verloop van de post ‘Nog te besteden huisvestingssubsidie OCW’ is als volgt:

Stand 1 januari   10.812 
Subsidie OCW huisvesting (brief 17-6-2021, kenmerk 175902/28210113)  20.686  
Onttrekkingen wegens investeringen (onder investeringssubsidie OCW)  (2.684) 
   
Onttrekkingen (eigenaarslasten)  (21.074) 
- Rente, aflossingen en opslagen RVB (10.914)  
- Huren niet-RVB-panden (1.587)  
- Loonkosten eigen organisatie beheer en behoud (824)  
- Verzekeringen (231)  
- Afschrijvingen op investeringen eigenaarszaken (2.977)  
- Kosten dagelijks onderhoud (storingen) eigenaarszaken (418)  
- Kosten dotatie grootonderhoud en jaarlijks contractonderhoud eigenaarszaken (3.176)  
- Rentelasten CC NL (718)  
- Advieskosten en inspecties (103)  
- Overige kosten (incidenteel CC NL en overhead organisatie) (126)  
   
Toevoegingen (baten)  4.769  
- Vrijval investeringssubsidie OCW 590   
- Vrijval overige investeringsbijdragen en overige bijdragen 19   
- Sponsoring 71   
-  Subsidie OCW ten behoeve van dubbele huurlasten Lelystad 494   
 ten laste van project CC NL
- Uit bestemmingsreserve nazorg het nieuwe Rijksmuseum en Philipsvleugel 6   
- Dienstverleningsovereenkomsten 3.589   
   
Saldo huisvestingssubsidie (subsidie OCW-onttrekkingen+toevoegingen)  1.697  
   
Besteed aan publieksactiviteiten, collectiebeheer of algemeen beheer  (621) 
Onttrekking servicekosten bedrijfsinstallaties (332)  
Onttrekking servicekosten Ateliergebouw (289)  
   
Niet-besteed deel subsidie huisvesting OCW-boekjaar   1.076 
   
Mutatie kortlopend deel: begrote investeringen eigenaarszaken volgend boekjaar    (1.051)
   
Stand 31 december   10.837 

Het saldo van deze post wordt in de komende jaren aangewend voor nieuwe investeringen in de 
gebouwen inclusief een aanzienlijk verduurzamingsprogramma om in de toekomst te kunnen 
voldoen aan de gestelde percentages CO

2
-reductie die opgenomen zijn in het Klimaatakkoord.

XI.3. OVErIGE LANGLOPENDE sCHULDEN (LENING Bij HET MINIsTErIE VAN FINANCIËN)
(BEDRAGEN × € 1.000) 2021 2020
  
Stand 1 januari 61.227  44.000 
Opgenomen tranches in boekjaar – 19.000 
Afgelost in boekjaar (1.773) –
Mutatie kortlopend deel aflossing volgend boekjaar (20) (1.773)
  
Stand 31 december 59.434  61.227 

gaan in op 1 januari 2021 en worden jaarlijks achteraf voldaan, dus voor het eerst op 31 december 
2021. De looptijd van de lening bedraagt 30 jaar en het vaste rentepercentage tijdens de gehele loop-
tijd is 1,14%. Van bovengenoemde schuld heeft een bedrag van € 52,1 miljoen (2020: € 53,9 miljoen) 
een resterende looptijd langer dan 5 jaar. Het kortlopende deel van de lening bedraagt € 1,8 miljoen 
(2020: € 1,8 miljoen). 

Het ministerie van OCW heeft zich jegens het ministerie van Financiën garant gesteld voor  
de rente- en aflossingsverplichtingen. Voorwaarde is dat het Rijksmuseum zijn publieke middelen 
aanhoudt bij het ministerie van Financiën. Het is de verantwoordelijkheid van het Rijksmuseum 
de private middelen te scheiden van de publieke middelen en deze buiten het schatkist bankieren 
te houden. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de eigeninkomstennorm zoals OCW deze hanteert 
voor structurele subsidie-inkomsten (publiek) versus eigen inkomsten (privaat). Deze verhouding 
(publiek-privaat) is circa 40%-60%.

XII. KOrTLOPENDE sCHULDEN 31 DECEMBER 31 DECEMBER
(BEDRAGEN × € 1.000) 2021 2020
   
XII.1. Belastingen en sociale premies 1.745  1.435 
XII.2. Pensioenpremies 76  38 
XII.3. Crediteuren 4.183  3.750 
XII.4. Overige schulden 7.792  5.681 
XII.5. Overlopende passiva 7.423  13.271 

 21.219  24.175 
 

Risico’s van financiële instrumenten

Het Rijksmuseum maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële 
instrumenten die de stichting blootstellen aan kredietrisico, renterisico, kasstroomrisico en liquidi-
teitsrisico. Om deze risico’s te beheersen heeft de stichting een Treasurystatuut vastgesteld waarin 
het financieringsbeleid is vastgelegd. Daarnaast beschikt de stichting over liquiditeits- en investe-
ringsbegrotingen die zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Kredietrisico
De stichting loopt kredietrisico over handels- en overige vorderingen en liquide middelen.  
Het maximale kredietrisico dat de stichting loopt, bedraagt € 60,1 miljoen (2020: € 60,9 miljoen), 
bestaande uit € 8,8 miljoen (2020: € 6,7 miljoen) aan handels- en overige vorderingen en 
€ 51,3 miljoen (2020: € 54,2 miljoen) aan liquide middelen. De stichting loopt geen kredietrisico’s  
op (open) posities die niet zijn opgenomen in de jaarrekening.

Het kredietrisico is geconcentreerd bij vier tegenpartijen (of economisch verbonden tegen partijen) 
voor een totaalbedrag van € 56,6 miljoen (2020: € 57,5 miljoen). Deze vier grootste tegen partijen 
bestaan uit één Nederlandse systeembank, een gelieerde rechtspersoon, de Belasting dienst  
en het ministerie van Financiën.

Met de overige tegenpartijen bestaat een lange relatie; zij hebben altijd tijdig aan hun betalings-
verplichtingen voldaan. De blootstelling aan kredietrisico van de stichting wordt hoofdzakelijk 
bepaald door de individuele kenmerken van de afzonderlijke afnemers. Deze risico’s worden 
door het Rijksmuseum geaccepteerd.

Renterisico
Het Rijksmuseum heeft ultimo 2021 een bedrag van € 91,2 miljoen (2020: € 93,2 miljoen) opgenomen 
op de balans inzake langlopende schulden. Dit betreft een bedrag van € 20,9 miljoen (2020: 
21,1 miljoen) inzake investeringsbijdragen, € 10,8 miljoen (2020: 10,8 miljoen) inzake nog te besteden 
huisvestingssubsidie OCW en een lening van € 59,5 miljoen (2020: € 61,3 miljoen) bij het minis terie 
van Financiën. De post investeringsbijdragen betreft in zijn geheel door sponsoren en schenkers 
verstrekte investeringsbijdragen voor investeringen in materiële vaste activa waarover geen rente 
verschuldigd is. Deze investeringsbijdragen vallen vrij ten gunste van het resultaat conform  
de afschrijvingen op de materiële vaste activa die hiermee zijn gefinancierd. Over de post nog  
te besteden huisvestingssubsidie OCW is eveneens geen rente verschuldigd. De rente over de 
lening bij het ministerie van Financiën ten behoeve van het CC NL in Amersfoort bedraagt 1,14% 
en is vastgelegd voor een periode van 30 jaar.

De lening bij het ministerie van Financiën is aangetrokken om de investering van € 63,5 miljoen 
in het nieuwe collectiedepot CC NL te kunnen financieren. De lening wordt in twaalf tranches 
opgenomen tot een bedrag van € 63 miljoen. De annuïtaire rente- en aflossingsverplichtingen 
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Kasstroom en liquiditeitsrisico
Het Rijksmuseum bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. 
De directie ziet erop toe dat steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplich-
tingen van de stichting te kunnen voldoen.

Valutarisico
Het Rijksmuseum loopt valutarisico over transacties die worden uitgevoerd in vreemde valuta, 
voornamelijk bij kunstaankopen. Het Rijksmuseum beschikt daarnaast over twee bank reke ningen 
met vreemde valuta van € 0,1 miljoen (2020: € 0 miljoen). Per jaareinde staat € 0 miljoen  
(2020: € 0 miljoen) open aan vorderingen en € 0,1 miljoen (2020: € 0,1 miljoen) aan schulden  
in vreemde valuta. 

Het Rijksmuseum treft geen mitigerende maatregelen om dit risico te beheersen gezien  
de beperkte omvang, met uitzondering van kunstaankopen. Voor grote kunstaankopen in vreemde 
valuta wordt het valutarisico direct afgedekt door inkoop van de betreffende valuta of het 
afsluiten van een valutatermijncontract. Eventueel resterend risico is door het Rijksmuseum 
geaccepteerd.

Reële waarde
De reële waarde van in de balans opgenomen financiële instrumenten verantwoord onder 
kasmiddelen, kortlopende vorderingen en schulden benadert de boekwaarde daarvan. De reële 
waarde van de leningen benadert de boekwaarde.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurverplichtingen
In het kader van het nieuwe huisvestingsstelsel zijn de diverse huurovereenkomsten van het 
Rijksmuseum met het RVB per 31 december 2016 opgezegd en zijn voor de panden die in eigen-
dom zijn van het RVB per 1 januari 2017 nieuwe huurovereenkomsten aangegaan voor een periode 
van vijf jaar. In 2021 is besloten om deze proefperiode met 1 jaar te verlengen. De jaarlijkse huur 
van deze panden bedraagt € 10,6 miljoen (2020: € 10,9 miljoen). Vanwege de proefperiode van 
5 jaar onder het nieuwe huisvestingsstelsel, dat in 2021 wordt geëvalueerd, en de verlenging 
met 1 jaar van de proefperiode, worden deze contracten als operationele lease beschouwd. 
Tevens is in het Handboek opgenomen dat de huurovereenkomsten met het RVB als operationele 
lease worden beschouwd, omdat het ministerie van OCW de situatie rondom het huisvestings-
stelsel continu blijft monitoren. Voor de panden die niet in eigendom waren van het RVB, maar 
die tot 31 december 2016 via het RVB werden gehuurd, heeft het Rijksmuseum de huurovereen-
komsten met de eigenaren overgenomen van het RVB. Dit betreft het depot in Lelystad en het 
Bureau op de Hobbemastraat 20. Het depot in Lelystad is ultimo 2021 afge stoten. De jaarhuur 
van het resterende pand bedraagt € 0,6 miljoen (2020 beide panden: € 1,1 miljoen). Ten behoeve 
van onder meer de meldkameractiviteiten is door het Rijksmuseum het pand Paulus Potterstraat 10 
gehuurd. De jaarhuur hiervan bedraagt € 0,4 miljoen (2020: € 0,4 miljoen). Voor extra kantoor-
ruimte is een deel van het Zuiderbad gehuurd. De jaarhuur hiervan bedraagt € 0,1 miljoen  
(2020: € 0,1 miljoen). De totale hieruit voortvloeiende jaarlijkse huurverplichting ultimo 2021  
van € 11,6 miljoen (2020: € 12,4 miljoen) uitgesplitst naar datum afloop contract is onderstaand 
weergegeven.

HUUrVErPLICHTING      
(BEDRAGEN × € 1.000) 1 JAAR 2–5 JAAR  >5 JAAR TOTAAL AFLOOP CONTRACT  PAND
 – – – – 31-12-2021 Lelystad
 10.556  – – 10.556  31-12-2022 RVB-panden
 44  99  – 143  28-2-2025 Zuiderbad
 385  1.600  1.263  3.248  31-12-2029 PP10 B.V.
 577  2.398  4.553  7.528  31-12-2033 Bureau

 11.562  4.097  5.816  21.475 

De belangrijkste objecten die onder operationele lease vallen, zijn de RVB-panden. Dit zijn het 
Hoofdgebouw, de Philipsvleugel, de Villa, de Teekenschool, het Tunneldepot, het Ateliergebouw 
en het kantoor Jan Luijkenstraat 10. Bij geen van deze objecten is sprake van voorwaardelijke 
leasebetalingen.

Bankgarantie
Inzake het pand Paulus Potterstraat 10 heeft het Rijksmuseum een bankgarantie afgegeven  
van € 0,1 miljoen aan de verhuurder Montecorona Properties B.V.

Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) 
PFZW wordt gekwalificeerd als een bedrijfstakpensioenfonds in de zin van IAS 19 en RJ 271.  
Voor de aangesloten ondernemingen geldt dat er geen andere verplichting bestaat bij een 
tekort dan het accepteren van een hogere bijdrage. 

Net als bij veel andere (grote) pensioenfondsen in Nederland staat de dekkingsgraad van PFZW 
al lange tijd onder druk door de aanhoudend lage rente. Ultimo 2021 bedraagt de beleidsdekkings-
graad van PFZW 99,7% (ultimo 2020: 88,3%). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van  
de actuele dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden. De actuele dekkingsgraad bedraagt 
106,6% (ultimo 2020: 92,6%). Dat is de hoogste jaarafsluiting sinds 2014. Helaas hebben de deel-
nemers en gepensioneerden hier nog geen baat bij, omdat met de huidige financiële positie  
de pensioenen nog niet kunnen stijgen. De overheid heeft aangekondigd dat komend jaar de eisen 
om (gedeeltelijk) te indexeren soepeler worden. Pensioenfondsen mogen de pensioenen door 
deze versoepeling indexeren bij een beleidsdekkingsgraad van 105% of hoger. De grens ligt nu nog 
op 110%. Hoe dit voor PFZW uitpakt, is nog niet duidelijk. Dat hangt af van de precieze invulling 
van de regelgeving, die nog volgt, en van de ontwikkeling van de dekkingsgraad. De premie  
voor het ouderdomspensioen is door PFZW in 2021 verhoogd met 1,5% naar een premie van 25%.  
De premie zal in 2022 verder verhoogd worden met 0,8% naar 25,8%.

Horizontaal toezicht 
In 2009 heeft het Rijksmuseum met de Belastingdienst een Convenant horizontaal toezicht getekend. 
Horizontaal toezicht betekent dat tussen Belastingdienst en de belastingplichtige afspraken 
worden gemaakt die ertoe leiden dat wordt samengewerkt op basis van begrip, transparantie 
en vertrouwen. Eind 2018 is deze werkwijze met de Belastingdienst geëvalueerd. Hoewel de ervarin-
gen van de Belastingdienst met het Rijksmuseum louter positief waren, is aangegeven dat hori-
zontaal toezicht 2.0 eigenlijk alleen nog wordt toegepast bij een veel beperkter aantal relaties 
en dat de eisen die daaraan worden gesteld, zijn verscherpt. 

Uiteindelijk heeft het Rijksmuseum in 2021 besloten om aan de Belastingdienst te laten weten 
dat horizontaal toezicht 2.0 in de uitwerking te zwaar is voor het museum en heeft het het Convenant 
formeel opgezegd.

Met de Belastingdienst is hierbij overeengekomen dat de reguliere klantbehandeling ongewijzigd 
wordt voortgezet, het Rijksmuseum een klantcoördinator behoudt, de mogelijkheid tot voor-
overleg blijft bestaan en vertrouwen de basis blijft voor het toezicht door de Belastingdienst.

Afgelopen jaren is er regelmatig overleg met de Belastingdienst geweest over verschillende 
fiscale onderwerpen. Momenteel lopen twee belangrijke discussies met de Belastingdienst:

 1. Vennootschapsbelasting
Eind 2011 is door het ministerie van OCW besloten om geen rol meer te spelen bij de benoeming 
van leden van de Raad van Toezicht. Naar aanleiding van dit besluit heeft het Rijksmuseum 
op 12 mei 2012 de statuten aangepast, waardoor het Rijksmuseum vanaf dat moment formeel 
niet meer wordt aangemerkt als semioverheidslichaam en niet meer vrijgesteld is voor de vennoot-
schapsbelasting. Tevens is deze in de wet opgenomen vrijstelling inmiddels met ingang van 
1 januari 2016 geschrapt.

De minister van OCW heeft overigens per brief van 20 november 2019 gevraagd om in de eerst-
volgende statutenwijziging de bepaling op te nemen dat de minister wordt gehoord over de 
benoeming van leden in de Raad van Toezicht. Vanuit de verantwoordelijkheid van de minister 
voor de Rijkscollectie wil zij nauwer betrokken zijn bij de musea die belast zijn met het beheer 
van delen van de Rijkscollectie en tijdig worden geïnformeerd over wijzigingen in de Raad van 
Toezicht. Door de eerder genoemde geschrapte vrijstelling heeft dit geen invloed op de vennoot-
schapsbelastingplicht.
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Omdat de vrijstelling niet meer geldt, is het overleg met de Belastingdienst gestart over de ven-
nootschapsbelastingpositie van het Rijksmuseum, waarbij het Rijksmuseum zich op het principiële 
standpunt heeft gesteld dat de museale activiteiten niet vennootschapsbelasting plichtig zijn, 
omdat er sprake is van een grote formele en financiële betrokkenheid vanuit de overheid.

 2. Btw op kunstaankopen
Bij de nulmeting over 2009 in het kader van de horizontaal-toezichtrelatie met de Belasting dienst 
kwam als openstaand punt naar voren de vooraftrek van btw bij kunstaankopen. De Belasting-
dienst stelde zich op het standpunt dat de vooraftrek van btw niet terecht was bij kunstaan kopen 
die vervolgens om niet werden doorgestoten aan de Staat. Gedurende deze discussie werd echter 
duidelijk dat sinds de verzelfstandiging geen formele aanvaarding van de eigendom van de aan-
gekochte kunstvoorwerpen door de Staat had plaatsgevonden. Met het ministerie van OCW is regel-
matig overleg geweest omtrent dit dossier. Een oplossing met een minimale btw-last is voorals nog 
niet gevonden. Sinds begin 2015 zijn er geen nieuwe ontwikkelingen en is het dossier door het 
ministerie van OCW voorlopig ter zijde gelegd.

Niet in de balans opgenomen activa

Subsidie
Sinds 2017 is het Rijksmuseum op grond van artikel 2.8 van de Erfgoedwet belast met de zorg voor 
het beheer van museale cultuurgoederen van de Staat of andere cultuurgoederen als bedoeld  
in artikel 2.8, eerste lid, van de Erfgoedwet. Met ingang van de beleidsperiode 2021–2024 bevat 
de Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen een grondslag voor de ambts-
halve verstrekking van een publieksactiviteitensubsidie aan musea die zijn belast met voren-
bedoelde wettelijke taak. Voorheen werd die subsidie verleend op grond van de Regeling op het 
specifiek cultuurbeleid, na beoordeling van aanvragen door de Raad voor Cultuur. De subsidie 
2022 bestaat uit de (jaarlijks toe te kennen) meerjarige beheersubsidie in het kader van de Erf-
goedwet (voor 2022: € 30,4 miljoen, bestaande uit € 20,7 miljoen voor huisvesting en € 9,7 miljoen 
voor collectiebeheer) en de publieksactiviteitensubsidie van € 7,9 miljoen.

Compensabele verliezen
Voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie wordt een latente belastingvordering opge nomen, 
maar uitsluitend voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst fiscale winsten beschik-
baar zullen zijn voor verrekening respectievelijk compensatie. Gezien de aard van de activi teiten 
van het museum is de verwachting dat in de komende jaren geen fiscaal positief resultaat zal 
worden behaald. Derhalve zijn de fiscaal compensabele verliezen niet gewaardeerd. De voor waartse 
verliescompensatie tot en met het boekjaar 2021 die niet tot waardering is gebracht, bedraagt 
€ 12 miljoen (ultimo 2020: € 9 miljoen).

Transacties met verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de stichting 
en een natuurlijk persoon of een entiteit die verbonden is met de stichting. Dit betreffen onder 
meer de relaties tussen de stichting en haar deelnemingen, de bestuurders en de functionarissen 
op sleutelposities. Onder transacties wordt verstaan een overdracht van middelen, diensten  
of verplichtingen, ongeacht of er een bedrag in rekening is gebracht.

Stichting Het Rijksmuseum Fonds levert bijdragen ten behoeve van kunstaankopen en overige 
(project)bijdragen. 

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE CATEGORIALE
EXPLOITATIEREKENING

 (BEDRAGEN × € 1.000)  2021  2021 2020
   UITKOMST  BEGROTING UITKOMST
 BATEN

 Eigen inkomsten   
1. Publieksinkomsten binnenland (2+3)  11.314   15.544  11.072 
2. Kaartverkoop  7.322   10.679  7.609 
3. Overige publieksinkomsten  3.992   4.865  3.463 
 3.1. Museumwinkels  1.340   1.959  1.328 
 3.1.a Groothandel  225   340  83 
 3.2. Webshop  690   295  522 
 3.3. Horeca  204   640  271 
 3.5. Multimediatours  294   300  249 
 3.6. Educatieve producten en rondleidingen  407   522  201 
 3.7. Vrienden  637   594  619 
 3.8. Rijksclub  195   215  190 
4. Publieksinkomsten buitenland  –  – –
5. Totaal publieksinkomsten (1+4)  11.314   15.544  11.072 
6. Sponsorinkomsten  5.665   4.463  4.347 
8. Overige directe inkomsten  82   65  95 
 8.1. Beeld  67   50  80 
 8.2. Publicaties  15   15  15 
9. Totaal overige directe inkomsten (6+8)  5.747   4.528  4.442 
10. Totaal directe inkomsten (5+9)  17.061   20.072  15.514 
11. Indirecte inkomsten  7.347   7.227  4.541 
 11.1 Dienstverleningsovereenkomsten  6.169   6.175  3.033 
 11.2. Doorberekende kosten  1.178   1.052  1.508 
12. Private middelen – particulieren incl. vriendenverenigingen 4.901   4.315  3.898 
13. Private middelen – bedrijven  224   – 173 
14. Private middelen – private fondsen  4.511   1.142  1.307 
15. Private middelen – goededoelenloterijen  2.716   3.750  762 
16. Totaal bijdragen uit private middelen (12+13+14+15) 12.352   9.207  6.140 
17. Totaal eigen inkomsten (10+11+16)  36.760   36.506  26.195 
18. Baten in natura  1.382   1.252  1.368 
    
 Subsidies   
19. Totaal structureel OCW (20+21+22)  35.223   37.035  32.822 
20. OCW: Regeling specifiek cultuurbeleid (publieksactiviteiten) 7.949   7.942  7.787 
21. OCW: Erfgoedwet onderdeel huisvesting  17.516   19.342  15.475 
22. OCW: Erfgoedwet onderdeel collectiebeheer  9.758   9.751  9.560 
26. Totaal structurele publieke subsidie overig  –  – –
27. Totale structurele subsidies (19+26)  35.223   37.035  32.822 
28. Incidentele publieke subsidies  23.838   14.920  24.928 
29. Totale subsidies (27+28)  59.061   51.955  57.750 

 TOTALE BATEN (17+18+29)  97.203   89.713  85.313
 

Van het totale bedrag van € 36,2 miljoen aan private schenkingen van particulieren, bedrijven, 
private schenkingen en goededoelenloterijen, en de incidentele publieke subsidies is een bedrag 
van € 13,9 miljoen toegekend via het Rijksmuseum Fonds.

Gebeurtenissen na balansdatum

Het Rijksmuseum was tot en met 25 januari 2022 gesloten voor publiek in verband met de corona-
maatregelen. Eind februari heeft het Rijksmuseum een beschikking ontvangen voor een aanvul-
lende subsidie OCW van € 9 miljoen uit het vijfde steunpakket voor de culturele en creatieve 
sector. Het Rijksmuseum heeft een reservebeleid dat is gericht op het overbruggen van 1 jaar 
discontinuïteit van publieksinkomsten. Het Rijksmuseum heeft een voldoende solide 
liquiditeitspositie.
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TOELICHTING OP DE GECONsOLIDEErDE CATEGOrIALE EXPLOITATIErEKENING (VErVOLG)

 (BEDRAGEN × € 1.000)  2021  2021 2020 
   UITKOMST  BEGROTING UITKOMST
 LASTEN
    
1. Personeelslasten  35.902   38.439  35.680 
1.1. Lonen en salarissen   29.334   30.938  31.290 
1.2. Sociale lasten   4.748   4.719 5.084 
1.3. Pensioenlasten   3.045   2.782  3.011 
1.4. Inhuur derden/uitzendkrachten   759   – 893 
1.5. Loonkosten subsidies (NOW)   (1.984)  – (4.598)
2. Huisvestingslasten  19.583   18.681  18.470 
2.1. Rente, aflossingen en opslagen RVB  10.914   10.914  10.963 
2.2. Huren niet-RVB-panden  1.587   1.322  1.535 
2.3. Dotatie grootonderhoud en jaarlijks contractonderhoud eigenaar 3.176   1.857 1.382 
2.4. Dotatie grootonderhoud en jaarlijks contractonderhoud gebruiker 950   1.139  1.313 
2.5. Dagelijks onderhoud (storingen) eigenaarszaken  418   561  443 
2.6. Dagelijks onderhoud (storingen) gebruikerszaken  155   245  282 
2.7. Overige huisvestingslasten energie  1.307  1.398  1.389 
2.8. Overige huisvestingslasten schoonmaak  1.076   1.245  1.163 
3. Afschrijvingen  8.760   9.597  6.379 
4. Aankopen  9.678   – 1.349 
5. Overige lasten  20.382   23.079  20.442 
5.1. Directie  134   248  150 
5.2. Directiesecretariaat en verzekeringen  697   625  740 
5.3. Research Services  417   523  418 
5.4. Bureau Collecties  222   328  201 
5.5. Tentoonstellingen  3.601   3.780  2.634 
5.6. Conservation & Science  433   564  511 
5.7. Beeldende Kunst  129   95 112 
5.8. Geschiedenis  123   125  185 
5.9.  Rijksprentenkabinet  7   11  27 
5.10. Fellowships  28   68  28 
5.11. Publiek & Educatie  1.459   2.227  1.751 
5.12. Development  542   784  593 
5.13.1. Communicatie & Marketing  1.595   2.434  2.129 
5.13.2. Communicatie & Marketing: kostprijs Museumkaarten 259   658  341 
5.14.1 Retail & Merchandise: overige kosten  382   164  254 
5.14.2. Retail & Merchandise: kostprijs verkopen  960   1.198  1.270 
5.15. Publicaties & Website  457   568  704 
5.16. Veiligheidszaken  1.122   1.151  1.146 
5.17. Financiële Zaken  486   373  362 
5.18. Automatisering  3.673   3.202  3.371 
5.19. Facilitair Bedrijf  1.189   1.279  1.046 
5.20. Personeel & Organisatie  766   959  716 
5.21. CollectieCentrum Nederland  9   20  –
5.22. PP10 B.V.  48   93  38 
5.23. CC NL  1.644   1.602  1.715 
 
 TOTALE LASTEN (1+2+3+4+5)  94.305   89.796  82.320 

6. Saldo uit gewone bedrijfsvoering (Totale baten – Totale lasten) 2.898   (83) 2.993 
7. Saldo rentebaten/-lasten  (883)  (846) (113)
7.1. Rentebaten  –  – –
7.2. Rentelasten  (883)  (846) (113)
8. Mutatie Aankoopfonds  (80)  (560) (274)
9. Vennootschapsbelasting  (13)  – (16)
 
 EXPLOITATIERESULTAAT (6+7+8+9)  1.922   (1.489) 2.590

Overige gegevens met betrekking tot de personele lasten

Gedurende het boekjaar 2021 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers op fulltimebasis  
647,7 (2020: 694,6). Hiervan was 1 persoon (2020: 1 persoon) werkzaam buiten Nederland. 

De personeelsomvang (gemiddeld aantal personen) is als volgt onder te verdelen naar 
personeelscategorieën:

 2021  2020 
 GEMIDDELD  GEMIDDELD 
 fte  fte 
  
Directie en Directiesecretariaat 7,3  7,8 
Sector Collecties 249,1  256,6 
Sector Development & Media 63,2  61,2 
Zakelijke Sector 328,1  369,0 
  
Totaal 647,7  694,6

 

De personeelsomvang (gemiddeld aantal personen) is als volgt onder te verdelen naar 
bedrijfsactiviteiten: 

 2021   2020 
 GEMIDDELD   GEMIDDELD 
 fte   fte 
   
Publieksfunctie 311,7   347,7 
Collectiefunctie 252,0   264,6 
Algemeen beheer 84,0   82,3 
   
Totaal 647,7   694,6

 

Belastingen: Vennootschapsbelasting

De volgende cijfermatige aansluiting tussen het commerciële en fiscale resultaat en de daarbij 
behorende belastinglast kan worden gegeven:

(BEDRAGEN × € 1.000) 2021  2021  2021  2020  2020  2020 
 RIJKSMUSEUM PP10 B.V. TOTAAL RIJKSMUSEUM PP10 B.V. TOTAAL
      
Resultaat boekjaar voor belastingen 1.922  74   2.590  (4) 
Ophoging resultaat naar 5% van kosten  
(2020 naar nihil) – 10   – 4  
Gemengde kosten 106  3   111  4  
Deelnemingsvrijstelling (61) –  12  – 
Overige correcties fiscaal-commerciële verschillen (11) –  (74) – 
Vrijval bestemmingsfonds voor financiering activa 662  –  717  – 
Toevoeging bestemmingsfonds sponsorbedragen (841) –  – – 
Activeren aangekochte kunst 1  –  92  – 
Correctie vrijstelling giften uit vrijgevigheid (4.830) –  (4.165) – 
      
Fiscaal belastbaar resultaat (3.052) 87   (717) 4  
      
Belastinglast over fiscaal resultaat – 13  13  – 1  1 
Correctie voorgaande perioden – – – – 15  15 
      
Vennootschapsbelastinglast – 13  13  – 16  16
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Toelichting algemeen op fiscale positie
Het Rijksmuseum heeft zich op het principiële standpunt gesteld dat de museale activiteiten 
niet vennootschapsbelastingplichtig zijn, omdat er sprake is van een grote formele en financiële 
betrokkenheid vanuit de overheid.

Vervolgens is overleg met de Belastingdienst geïnitieerd over de vennootschaps belasting positie 
van de stichting. Belangrijkste discussiepunt hierbij was dat het Rijksmuseum van mening is dat 
de subsidies, de bijdragen van de VriendenLoterij en de bijdragen van fondsen en bedrijven niet 
tot de belastbare winst behoren, terwijl de Belastingdienst van mening is dat dit wel het geval 
is. Daarnaast is er veel gesproken over de fiscale verwerking van de kunstaan kopen die werd 
bemoeilijkt door de btw-problematiek bij overdracht aan de Staat. Na intensief overleg, waarbij 
getracht is om tot een praktische oplossing voor deze discussie te komen en waarbij de stichting 
haar principiële standpunt handhaaft ten aanzien van de belastbaarheid van subsidies, de bijdragen 
van de VriendenLoterij en de schenkingen en bijdragen van fondsen, bedrijven en particulieren, 
is in juli 2016 een vaststellingsovereenkomst getekend waarin de afspraken zijn vastgelegd.  
De vaststellingsovereenkomst heeft betrekking op de fiscale jaren 2012 tot en met 2019. Het 
Rijksmuseum heeft over de jaren 2012 tot en met 2019 aangifte ven nootschapsbelasting gedaan 
op basis van deze afspraken. Al deze aangiften hebben geleid tot een negatief fiscaal resultaat.

Begin 2020 heeft het Rijksmuseum een formeel verzoek ingediend bij de Belastingdienst voor 
het toepassen van de zogenaamde integrale belastingplicht. De eerder overeengekomen afspraken 
uit de vaststellingsovereenkomst blijven hierbij van kracht. Het ingediende verzoek is eind 2020 
in behandeling genomen door het ministerie van Financiën. Momenteel worden gesprekken 
gevoerd met de Belastingdienst over de verdere vormgeving van deze integrale belastingplicht.

De toelichting op de vennootschapsbelasting in de jaarrekening is opgesteld op basis van de laatst 
bekende informatie uit de vaststellingsovereenkomst van juli 2016, omdat het uitgangs punt  
is dat de hierin overeengekomen afspraken van kracht blijven bij de toekomstige invulling van 
de belastingplicht.

Ten aanzien van de vennootschapsbelastingplicht van PP10 B.V. bestond er tot en met 2020 
een verschil van mening tussen de Belastingdienst en PP10 B.V. ten aanzien van de zakelijkheid 
van de vergoeding die de aandeelhouders van PP10 B.V. (Stichting Het Rijksmuseum en Stichting 
Van Gogh Museum, beide 50% aandeelhouder) zouden moeten betalen voor de diensten van 
PP10 B.V. In 2020 is hiervoor een vaststellingsovereenkomst afgesloten tussen de Belasting dienst 
en PP10 B.V. waarin is overeengekomen dat de ingediende aangiftes tot en met 2018 worden 
vastgesteld zoals ingediend. Vanaf het fiscale boekjaar 2019 wordt de belastbare winst bepaald 
op ten minste 5% van de door PP10 B.V. gemaakte kosten en wordt geen gebruik meer gemaakt 
van de giftenaftrek.

Toelichting toepasselijk en effectieve belastingtarief
Het toepasselijke belastingtarief voor Stichting Het Rijksmuseum en PP10 B.V. is 15% over de eerste 
€ 245.000 (2020: 16,5% over de eerste € 200.000) en over het restant 25% (2020: 25%). Voor PP10 B.V. 
is dit ook het effectieve belastingtarief. Voor Stichting Het Rijksmuseum is het effectieve belasting-
tarief steeds 0% omdat er geen fiscaal positieve resultaten worden gerealiseerd.

Compensabele verliezen
Voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie wordt een latente belastingvordering opge-
nomen, maar uitsluitend voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst fiscale winsten 
beschikbaar zullen zijn voor verrekening respectievelijk compensatie. Gezien de aard van de activi-
teiten van het museum is de verwachting dat in de komende jaren geen fiscaal positief resultaat 
zal worden behaald. Derhalve zijn de fiscaal compensabele verliezen niet gewaardeerd. De voor-
waartse verliescompensatie tot en met het boekjaar 2021 die niet tot waardering is gebracht, 
bedraagt € 12 miljoen (ultimo 2020: € 9 miljoen).

OVErIGE GEGEVENs

BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN

De totale bezoldiging, inclusief pensioenlasten maar exclusief sociale lasten, van de drie directie-
leden in 2021 bedroeg € 623.154 (2020: € 583.078). De bezoldiging aan de leden van de Raad  
van Toezicht (voor namen en functies zie p. 51) in 2021 bedroeg nihil (2020: nihil).

Op grond van de WNT (Wet normering topinkomens) moeten de inkomens van alle topfunctio-
narissen in de publieke en semipublieke sector openbaar worden gemaakt, evenals de inkomens 
van medewerkers met een inkomen boven de wettelijke norm. Het voor Stichting Het Rijksmuseum 
toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000. Het algemeen bezoldigingsmaximum 
is van toepassing. In 2021 is de beloning van de topfunctionarissen en van de overige medewerkers 
binnen het algemene bezoldigingsmaximum gebleven.

WNT-VErANTWOOrDING 2021 sTICHTING HET RijksMUsEUM   
BEZOLDIGING TOPFUNCTIONArIssEN   
Verantwoordingsmodel WNT 2021 | Richtlijn | Topinkomens   
   
Gegevens 2021      
(BEDRAGEN × € 1)
 Dibbits, T.D.W. Crebolder, H.S.C. Ginkel, K.E. van
Functiegegevens Hoofddirecteur Directeur Development & Media  Zakelijk directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01–31/12 01/01–31/12 01/01–31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0 1,0
Dienstbetrekking? ja ja ja

Bezoldiging      
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 192.688 192.195 192.195
Beloningen betaalbaar op termijn 15.359 15.359 15.359
Subtotaal 208.047 207.554 207.554
       
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 209.000 209.000 209.000
       
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet  
terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Bezoldiging 208.047 207.554 207.554

Het bedrag van de overschrijding en de reden  
waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t N.v.t N.v.t
Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling N.v.t N.v.t N.v.t

Gegevens 2020      
(BEDRAGEN × € 1)
 Dibbits, T.D.W. Crebolder, H.S.C. Ginkel, K.E. van
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01–31/12 01/01–31/12 01/01–31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0 1,0
Dienstbetrekking? ja ja ja

Bezoldiging      
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 183.582 178.454 178.454
Beloningen betaalbaar op termijn 14.195 14.195 14.195
Subtotaal 197.778 192.650 192.650
       
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 201.000 201.000 201.000
     
Bezoldiging 197.778 192.650 192.650
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Gegevens 2021  
TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE

dhr. ir. A.R. Wynaendts  Voorzitter
mw. mr. drs. H.H. Kersten  Vicevoorzitter
mw. drs. N. Azough  Lid
mw. prof. dr. J.F.T.M. van Dijck  Lid
dhr. dr. H. Goedkoop Lid
Sir John Leighton  Lid
dhr. drs. C.F.H.H. Vogelzang  Lid
mw. prof. dr. M.H. Westermann Lid 

Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar  
als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder. 
Onderstaande betreft de leden van de Raad van Toezicht.

Tot 1 april 2021 was de heer dr. H. Goedkoop lid van de Raad van Toezicht.
Hij is op 7 juli 2021 opgevolgd door mevrouw prof. dr. M.H. Westermann.

BESTEMMING VAN HET EXPLOITATIESALDO

Algemeen
Er zijn geen nadere statutaire bepalingen inzake de resultaatbestemming. Een positief exploitatie-
overschot komt ten goede aan de doelstelling van de stichting.

Bestemmingsreserve nazorg het nieuwe Rijksmuseum en Philipsvleugel  
Zie de toelichting op het groepsvermogen (p. 261). De niet-gedekte extra afschrijvingslasten  
op de investeringen bedroegen in 2021 € 165.000.

Bestemmingsreserve herkomstonderzoek
Zie de toelichting op het groepsvermogen (p. 261). De mutatie in 2021 bedraagt per saldo nihil.

Bestemmingsfonds vooruitontvangen sponsorbedragen
Zie de toelichting op het groepsvermogen (p. 261). De toevoeging in 2021 bedraagt € 841.000.

Bovenstaande leidt tot de volgende bestemming van het exploitatiesaldo:

Totaal bestemming resultaat 2021 
Onttrokken aan bestemmingsreserve nazorg het nieuwe Rijksmuseum en Philipsvleugel (165)
Onttrokken en toegevoegd aan bestemmingsreserve herkomstonderzoek –
Toegevoegd aan bestemmingsfonds vooruitontvangen sponsorbedragen 841 
Toegevoegd aan algemene reserve 1.246 
 
Exploitatiesaldo 2021 1.922 

Dit voorstel is verwerkt in de balans ultimo 2021.

MEErJArENOVErZICHT

(BEDRAGEN × € 1.000) 2021 2020 2019 2018 2017 2016
      
RESULTATEN      
      
Entreegelden 7.322  7.609  31.414  26.222  24.319  24.533 
Winkels 2.255  1.933  5.615  4.646  4.480  4.513 
Overige publieksinkomsten 1.737  1.530  6.833  6.302  4.667  4.528 
Sponsoring 7.047  5.715  6.592  6.639  5.836  6.288 
Bijdragen uit private middelen 12.352  6.140  11.851  8.938  8.155  11.651 
Subsidie OCW 35.223  32.822  32.072  31.717  30.603  33.942 
Subsidie OCW i.v.m. COVID-19 16.698  20.904  – – – –
Overige opbrengsten 14.569  8.660  7.435  4.707  4.049  4.388 
 Totaal opbrengsten 97.203  85.313  101.812  89.171  82.109  89.843 
Personeelslasten 35.902  35.680  41.348  36.437  34.920  33.469 
Inkoop winkels 960  1.270  2.359  2.289  2.062  2.961 
Afschrijvingen vaste activa 8.760  6.379  6.773  6.846  7.327  7.853 
Kunstaankopen 9.678  1.349  9.149  4.310  2.505  6.642 
Huisvestingslasten 20.772  19.516  19.604  20.097  19.871  24.435 
Overige lasten 18.233  18.126  22.604  18.274  16.873  18.059 
 Totaal lasten 94.305  82.320  101.837  88.253  83.558  93.419 
Financiële baten en lasten (883) (113) (5) (20) – 26 
 Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening 2.015  2.880  (30) 898  (1.449) (3.550)
Mutatie aankoopfonds (80) (274) 20  111  (103) 32 
Vennootschapsbelasting (13) (16) – – 2  (6)
 Exploitatiesaldo 1.922  2.590  (10) 1.009  (1.550) (3.524) 

VERMOGEN

Vaste activa 91.133  92.365  77.498  55.510  41.833  41.958 
Vlottende activa 61.520  62.209  56.398  51.229  38.291  31.318 
Kortlopende schulden 21.219  24.175  25.983  21.278  23.174  13.563 
Eigen vermogen 36.358  34.436  31.846  31.856  30.847  32.397 
Aankoopfonds 359  279  5  25  442  339 
Voorzieningen 3.510  2.523  2.312  2.070  1.592  883 
Langlopende schulden 91.207  93.161  73.750  51.510  24.069  26.094 

Totaal vermogen 152.653  154.574  133.896  106.739  80.124  73.276 
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MEErJArENOVErZICHT (VErVOLG) 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

MEDEWERKERS (AANTAL) 
   
Gemiddeld aantal medewerkers (fte’s) 626 672  685  636  614  607 
Gemiddelde loonsom 59.804  58.522  55.783  54.971  54.444  52.716 

BEZOEKERS (AANTAL)      

RIJKSMUSEUM       
Totaal aantal bezoekers 623.923  675.325  2.678.393  2.344.353  2.148.304  2.259.987 
Nationaal 391.753  431.163  1.054.972  874.796  802.966  1.053.507 
Internationaal 232.170  244.162  1.623.421  1.469.557  1.345.338  1.206.480 
Betalende bezoekers 474.879  508.382  2.022.316  1.807.977  1.658.530  1.727.858 
Gratis bezoek 149.044  166.943  656.077  536.376  489.774  532.129 
Schoolverband 36.060  44.215  205.424  139.330  117.009  151.128 
Bezoekers Museumkaart 125.937  183.251  350.900  311.469  306.790  433.521 
Jeugd tot en met 18 jaar 79.819  77.345  255.154  221.415  210.650  210.195 
      
RIJKSMUSEUM SCHIPHOL      
Totaal aantal bezoekers 66.758  60.928  196.356  – – –
      
TOTAAL BEZOEK RIJKSMUSEUM  690.681  736.253  2.874.749  2.344.353  2.148.304  2.259.987 

REIZENDE TENTOONSTELLINGEN      

Totaal reizende tentoonstellingen – – 541.651  751.579  58.627  –
Sydney (Australië) – – – 71.579  58.627  –
Tokio (Japan) – – 541.651  680.000  – –

KENGETALLEN      
      
Subsidie OCW en overige publieke baten /  
 totale baten 60,8% 67,7% 34,7% 36,4% 37,8% 38,6%
Eigen inkomsten / totale baten 39,2% 32,3% 65,3% 63,6% 62,2% 61,4%
Personeelslasten / structurele subsidie OCW 101,9% 108,7% 128,9% 114,9% 114,1% 98,6%
Personeelslasten / totale lasten 38,1% 43,3% 40,6% 41,3% 41,8% 35,8%
Vlottende activa / kortlopende schulden 289,9% 257,3% 217,1% 240,8% 165,2% 230,9%
Eigen vermogen / totaal vermogen 23,8% 22,3% 23,8% 29,8% 38,5% 44,2%
Brutomarge winkels 57,4% 34,3% 58,0% 50,7% 54,0% 34,4%
Nationaal bezoek / totaal bezoek 62,8% 63,8% 39,4% 37,3% 37,4% 46,6%
Internationaal bezoek / totaal bezoek 37,2% 36,2% 60,6% 62,7% 62,6% 53,4%

Twee tekeningen uit de 114-delige serie Moroccan Youngsters van Nour-Eddine Jarram (zie p. 136)
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Een immense prent, bestemd voor de vanwege corona naar 2022 doorgeschoven zomertentoonstelling XXL Papier,  
ligt klaar voor opname in de fotostudio van het CollectieCentrum Nederland

Een enorm schilderij wordt van een vrachtwagen getakeld
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https://www.youtube.com/watch?v=kHQxePR8UbQ


Colofon

Samenstelling en redactie Pia van de Wiel (directiesecretaris)
Tekstredactie Els Brinkman, Amsterdam
Ontwerp Irma Boom Office (Julia Neller)

Fotoverantwoording
Alle objecten uit de eigen collectie zijn gefotografeerd door  
afdeling Beeld van het Rijksmuseum. Voor onderstaande  
opnamen dient daaraan te worden toegevoegd:

p. 31 Jan-Kees Steenman 
p. 40 Myra May
pp. 41–44 Johannes Schwartz
p. 55 Bibi Veth
p. 61 Frans Pegt
p. 65 Ilvy Njiokiktjien 
p. 79–80 Henk Wildschut
p. 93 Joel Quayson
pp. 163–164 Bibi Veth
p. 180 Lucas van der Wee/cepezed
pp. 183–184 (midden) Lucas van der Wee/cepezed
p. 202 Bibi Veth
p. 217 Werry Crone
p. 218 Bibi Veth
p. 226 boven Jens Schlüter – Pool/Getty Images
p. 226 onder Melanie Marsman
p. 243 Olivier Middendorp
pp. 245–246 Bibi Veth
p. 247 Johannes Schwartz
pp. 249–250 Lucas van der Wee/cepezed
p. 285 Wim Hoeben

© 2022 Rijksmuseum, Amsterdam
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden  
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,  
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier,  
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor meer informatie 
rijksmuseum.nl
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