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Ten geleide
Het Rijksmuseum Fonds is een onafhankelijke stichting die in de breedste zin van het woord steun ver-
leent aan het Rijksmuseum te Amsterdam. Uit de opbrengsten van het fondsvermogen worden aan het 
museum jaarlijks bedragen ter beschikking gesteld voor onderzoeksprojecten, educatie en voor de aan-
koop van schilderijen, prenten, boeken, foto’s en andere objecten die de collectie verrijken.

Het Rijksmuseum Fonds is houder van het CBF-Keur. Dit keur-

merk onderstreept de betrouwbare en verantwoorde manier 

van fondsenwerving en besteding. Om die reden heeft het 

Rijksmuseum besloten om vanaf het boekjaar 2006 alle chari-

tatieve geldstromen ten behoeve van het Rijksmuseum via het 

Rijksmuseum Fonds te laten lopen.

In financieel opzicht was 2006 een positief jaar voor het 

Rijksmuseum Fonds. Het fondsvermogen bedroeg eind 2006 

€ 14,2 miljoen. Dat betekent een stijging van 17,5% ten opzichte 

van het jaar ervoor. Het kostenpercentage van de eigen fond-

senwerving over 2006 bedraagt 9,08% en gemiddeld over drie 

jaar 2004 – 2006 17,22%. Dit is ruim binnen de door het CBF 

gestelde norm van 25%.

Totaal heeft het Rijksmuseum Fonds in 2006 een bedrag van 

€ 4.287.003 ter beschikking gesteld aan het Rijksmuseum. Een 

bedrag afkomstig van het endowment fonds, en van Fondsen op 

Naam, BankGiro Loterij, projectsubsidies, alsmede bijdragen 

en schenkingen van externe fondsen. Met deze ondersteuning 

zijn bijzondere aanwinsten verworven als het Portret van mev-

rouw M.J. de Lange van Jan Toorop, Beeldenstorm in een kerk van 

Dirck van Delen, 17de-eeuwse wandtapijten van Francois Spier-

ing, en Jongkinds Rue Notre Dame Paris.

Ook zijn dit jaar verschillende Fondsen op Naam aangespro-

ken. Het Manfred & Hanna Heiting Fonds heeft bijgedragen aan 

de realisatie van twee fotohistorische onderzoeken en dankzij 

het Veluvine Molijn de Groot Fonds werden ook dit jaar alle achtste 

groepers uit de gemeente Nunspeet rondgeleid in het Rijksmu-

seum. Het Johan Huizinga Fonds en het Scato Gockinga Fonds heb-

ben beide bijgedragen aan de verwerving van een uniek pen-

ningdoosje.

Het Paul Huf Fotogala dat in november 2006 werd georgani- 

seerd ten behoeve van het Paul Huf Fonds, aankoopfonds  

Nationale Fotocollectie, bracht € 107.746 op.

Daarnaast werden drie nieuwe Fondsen op Naam in het 

leven geroepen: het Sem Presser Fonds, ten behoeve van een fo-

tografieproject voor kinderen, het A.E. van Kampen Fonds ten 

behoeve van de collectie zilver en het Bas ten Haaf Fonds ten 

behoeve van het toegankelijk maken van het Rijksmuseum voor 

mindervalide mensen.

Het bestuur van het Rijksmuseum Fonds is alle begunstigers, 

schenkers en legatoren zeer erkentelijk voor hun bijdragen. 

Hierdoor worden de conservatoren van het Rijksmuseum in 

staat gesteld hun werk nog beter te doen. Want met deze extra  

financiering waren nieuwe aanwinsten mogelijk en konden 

prachtige projecten ten uitvoer worden gebracht. Namens het 

bestuur wil ik benadrukken dat we met veel plezier ervoor blij-

ven zorgen dat in de toekomst nog meer bijzondere projecten 

en aankopen gerealiseerd kunnen worden. 

Wij hopen dat degenen die hun bijdrage hebben geleverd er 

net zoveel plezier aan ontlenen het Rijksmuseum te ondersteu-

nen als het bestuur. Vele anderen nodigen wij uit dat plezier in 

de toekomst met ons te gaan delen.

Namens het bestuur,

Mr. Henk Th.E.M. Rottinghuis

Voorzitter Stichting Het Rijksmuseum Fonds

Inhoud
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·  het aantrekken, het beheren en het beleggen van gelden welke 

door schenkers ten bate van het Rijksmuseum te Amsterdam 

(hierna “het Rijksmuseum”) 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.

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door alle wettige 

middelen die het bestuur voor het bereiken van de doelstelling 

dienstig acht, of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Doelstelling
Stichting Het Rijksmuseum Fonds is opgericht op 8 december 1994 bij akte verleden voor notaris mr. 
H.P.A. Klapwijk te Den Haag en stelt zich krachtens artikel 2 van de statuten ten doel:

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Het Rijksmuseum Fonds is per 15 mei 2006 als volgt samengesteld:

De heer mr. H.Th.E.M. Rottinghuis, Voorzitter

Mevrouw mr. M. van der Wal, Secretaris

Jonkheer drs. R.W.F. van Tets, Penningmeester

Mevrouw drs. A.M. Fentener van Vlissingen, Lid

De heer mr. V.R. Muller, Lid

De heer drs. K.J. Storm, Lid

CBF-Keur
Het Rijksmuseum Fonds heeft per 1 oktober 

2005 het CBF-Keur gekregen. Het CBF-Keur 

laat zien dat er sprake is van een verantwoor-

de manier van fondsenwerving en besteding 

op het gebied van:

· bestuur

· beleid

· fondsenwerving, voorlichting en communicatie

· besteding van middelen

· verslaggeving.

Meer informatie over het CBF-Keur vindt u op www.cbf.nl.

Fiscale aspecten 
Het Rijksmuseum Fonds is geheel vrijgesteld van schenkingsrecht en successierecht. Dat betekent dat 
er geen belasting wordt geheven over vermogen dat wordt overgedragen aan het Rijksmuseum Fonds, 
ongeacht of daaraan de voorwaarde is verbonden een Fonds op Naam in het leven te roepen.
Een Fonds op Naam kan worden gesticht met een schenking -- al dan niet in de vorm van een periodieke 
uitkering -- of een legaat van € 50.000 of meer.

Schenken

Voor particulieren kan een schenking ten gunste van het Rijks-

museum Fonds vanuit fiscale optiek dubbel aantrekkelijk zijn. 

Niet alleen wordt geen belasting geheven over de vermogens-

overdracht, een schenking aan het Rijksmuseum Fonds is ook 

aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

De hoogte van de aftrek is inkomensafhankelijk en toege-

staan voor zover het totaal van de giften meer dan 1% van het 

verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden 

aftrek bedraagt met als maximum 10% van dat inkomen.

Het belastingvoordeel is veel groter wanneer een schenking 

aan het Rijksmuseum Fonds gelijkmatig wordt verdeeld over 

tenminste vijf kalenderjaren. Deze periodieke schenking krijgt 

dan de vorm van een lijfrente die wordt vastgelegd in een nota-

riële akte. Bij een periodieke schenking is de jaarlijkse betaling 

in zijn geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Ook een kunstvoorwerp, zoals een schilderij, kan verdeeld 

in minimaal vijf porties aan het Rijksmuseum Fonds worden 

geschonken. In dat geval kan ieder jaar een gedeelte van de 

waarde van het schilderij worden afgetrokken voor de inkom-

stenbelasting.

 

Nalaten

Er zijn verschillende manieren waarop particulieren aan het 

Rijksmuseum Fonds vermogen kunnen nalaten: 

· een bedrag in geld, 

· bepaalde goederen, 

· een percentage van de nalatenschap, 

· maar ook vermogen in bruikleen of in vruchtgebruik. 

Vermogen in bruikleen of in vruchtgebruik blijft eigendom van 

de erfgenamen. Het Rijksmuseum Fonds ontvangt gedurende 

een door de erflater vastgestelde periode uitsluitend het rende-

ment op het vermogen of heeft het gebruik van dat vermogen.

 Welke vorm ook wordt gekozen, successierecht wordt bij het 

Rijksmuseum Fonds niet geheven. 
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Sem Presser Fonds
Jongeren fotograferen verborgen armoede
In 2006 is het Sem Presser Fonds opgericht, genoemd naar de twintig jaar daarvoor overleden beroemde 
Nederlandse fotograaf, van wie het Rijksmuseum 36 foto’s in de collectie heeft. Dit Fonds op Naam maakt 
een educatief project mogelijk voor jongeren van 13-16 jaar. Onder begeleiding van een professionele fo-
tograaf leggen zij elk jaar in een serie foto’s een actueel aspect van de Nederlandse samenleving vast.

Jaarlijks organiseert het Rijksmuseum met NRC Handelsblad 

de foto-opdracht Document Nederland. Voor dit project maakte 

fotojournalist Geert van Kesteren (1966) in 2006 de reportage 

Schraal over verborgen armoede in Nederland. Dankzij het Sem 

Presser Fonds werkten jongeren uit Leiden, Amsterdam en een 

asielzoekerscentrum in Venlo hetzelfde thema uit. Zes weken 

lang verdiepten zij zich één avond in de week in fotografie en in 

het onderwerp. Ieder kreeg een eenvoudige digitale camera in 

bruikleen. Hun ‘fotomentary’, een reportage die extra lading 

krijgt door begeleidende teksten, werd tegelijk met de foto’s 

van Van Kesteren gepresenteerd op de tentoonstelling Document 

Nederland: Schraal.

Raakvlak

‘Wij volgen het onderwerp dat NRC en Rijksmuseum aandra-

gen. Want het is heel leuk voor jongeren om zich te vergelijken 

met een professionele fotograaf. Afgelopen jaar hebben zij dan 

ook armoede in Nederland vanuit hun gezichtspunt belicht.’ 

Aan het woord is Dick Ahles, penningmeester van de Stichting 

Sem Presser Archief. Deze stichting is oprichter van het Sem 

Presser Fonds in het Rijksmuseum dat het educatief project tot  

2010 ondersteunt. ‘We willen graag bekendheid aan de stichting 

geven en aan de persoon Sem Presser. Toen we in contact kwamen 

met het Rijksmuseum, dat zelf een mooie fotocollectie heeft, 

waaronder foto’s van Sem Presser, hebben we ervoor gekozen 

daartoe een Fonds op Naam op te richten. Daar hoort een 

bepaalde doelstelling bij, een bestemming van de gelden. Dat is 

een jaarlijkse foto-opdracht geworden voor jongeren die geïn-

teresseerd zijn in fotografie. Dat sluit goed aan bij de levensge-

schiedenis van de in 1917 geboren Sem Presser. Die kreeg nog 

in zijn schooltijd -- ik geloof dat die niet erg succesvol was omdat 

hij te ongedurig was om in de klas te zitten – zijn eerste foto- 

toestel. Dat Agfa-boxje waarmee hij zijn eerste foto’s maakte, won 

hij met een prijsvraag van dagblad Het Volk. Na zijn ULO-oplei-

ding kreeg hij bij een persbureau voor een miniem loon een 

baan als aankomend persfotograaf. Zo is hij in dat vak gerold.’

Sem Presser

Sem Presser leidde een zeer actief leven. Naast zijn vele foto’s, 

waarvoor hij onder meer met de Zilveren Camera werd onder-

scheiden, schreef hij artikelen. Ook maakte hij voor de AVRO 

radioreportages vanuit Zuid-Frankrijk, waar hij van 1951 tot 

1965 woonde. Bovendien speelde Sem Presser op bestuurlijk 

vlak een belangrijke rol. Zo was hij enkele malen voorzitter van 

de Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten (NVF).

Voor zijn fotowerk reisde hij de hele wereld rond. ‘Hij heeft 

dan ook veel reisfoto’s in kleinbeeldformaat nagelaten’, aldus 

Dick Ahles. ‘Maar ook een groot archief negatieven van 6 x 6 

cm, vooral uit zijn begintijd. Hij heeft alle materiaal gebruikt 

dat gangbaar was, want hij had heel uitdrukkelijk de opvatting 

dat fotografie geen kunst was, maar gewoon werk waar hij zijn 

brood mee verdiende. Daarom werkte hij niet alleen als pers-

fotograaf, maar fotografeerde hij ook veel in opdracht voor 

uitgevers en tijdschriften. Zo heb ik hem leren kennen, toen 

hij voor de Grote Spectrum Encyclopedie werkte, waarvoor hij 673 

foto’s heeft aangeleverd.’

 Na de dood van Sem Presser in 1986 – hij was kinderloos 

en vrijwel zijn hele familie is tijdens de Tweede Wereldoorlog 

omgekomen -- heeft zijn weduwe Joke Presser-van den Heuvel 

het initiatief genomen zijn nalatenschap onder te brengen in 

een stichting. Die heeft Pressers fotoarchief ondergebracht bij 

het Maria Austria Instituut in Amsterdam, dat ook het auteurs- 

recht beheert. Zijn persoonlijke archief wordt beheerd door het 

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

Fonds op Naam

In 2007 is fancultuur het onderwerp dat centraal staat bij de Docu-

ment Nederland-opdracht. Fotograaf Raymond Wouda gaat hier-

voor op zoek naar mensen die uiting geven aan de verering van 

hun held of idool. Ook jongeren zullen hun fotografische visie 

geven op dit thema, mogelijk gemaakt door de ondersteuning  

van het Sem Presser Fonds.

‘Wij hebben als doel het vermogen van de stichting zodanig 

te gebruiken dat enerzijds de nagedachtenis aan Sem Presser 

levend gehouden wordt, en anderzijds een bijdrage geleverd 

wordt aan de verdere ontwikkeling van de fotografie en foto-

grafen met name in Nederland. Zo hebben wij fotoboeken en 

tentoonstellingen gesubsidieerd en ondersteunen we fotopro-

jecten. Naast deze expertisebevordering is educatie een van de 

doelstellingen van de stichting. Want we willen mensen die net 

als Sem Presser al op jonge leeftijd interesse hebben in fotogra-

fie daarmee in contact brengen. Die doelstelling past perfect bij 

de mogelijkheden die het Fonds op Naam ons biedt.’

Sem Presser
Eerste zelfgemaakte foto, 1931
Stichting Sem Presser Archief, www.sempresser.nl

Jongeren fotograferen verborgen armoede
Zeven verhalen
Jongeren uit Leiden, Amsterdam en een asielzoekerscentrum in Venlo 
volgden een workshop documentairefotografie bij Har Tortike. Deze profes-
sionele fotograaf begeleidde hen ook bij het maken van hun fotomentary 
over verborgen armoede in Nederland. Deze fotomentary is te bekijken op 
www.rijksmuseum.nl/ fotomentary

Armoede is onzichtbaar in Nederland

Links-rechts / rijk-arm door Nina Bohm (1�)

Linker persoon = arm Rechter persoon = rijk

Linker persoon = rijk Rechter persoon = arm

Links Rijk - Rechts Arm. Of was het andersom? 

Ziet u een verschil?

Le Gout Génial c’est Génial 

Door Nina Bohm (1�) en Judith van den Velde (1�)

Wat wij zien als afval, ziet Afrika als brood.
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De Kruispost

Medische hulp voor arme mensen door Jessica Lor (1�)

We hadden geen ziekenfonds. We gingen naar de Kruispost. 

Daar zijn dokters die je toch helpen. De receptionist in de 

avond is overdag architect. Er werken 50 artsen. Er werken ook 

gepensioneerde artsen. Sommige artsen waren zelf vluchteling. 

Allemaal vrijwillig. Sommigen werken drie keer per maand. 

Anderen twee keer per week. Ze helpen mensen die onverzekerd 

zijn. Ook daklozen en asielzoekers. 8000 mensen per jaar. 

Toen ik langs kwam waren er drie gezinnen. Eén gezin was 

dakloos. Ze wilden niet op de foto. Ze schaamden zich voor hun 

armoede. Maar deze vader wilde wel. Zij komen uit Brazilië. Hij 

maakt een sterke indruk.

Een penningdoos voor De Suffren
Met behulp van diverse fondsen, waaronder het Johan Huizinga Fonds en het Scato Gockinga Fonds, 
kon het Rijksmuseum een gouden doos verwerven, die aan de Franse zeeheld De Suffren heeft toebe-
hoord. Bij de meeste Nederlanders gaat geen bel rinkelen als zij die naam horen. In Frankrijk ligt dat 
anders. Daar is Pierre André Bailly de Suffren de Saint Tropez (1729-1788) een zeeheld van hetzelfde 
kaliber als bij ons Michiel de Ruyter. 

In 1780 raakte de Republiek voor de vierde keer in haar bestaan in 

oorlog met Engeland. De gouden tijden van de 17de eeuw, toen de 

Nederlandse vloot de Engelsen vele malen wist te verslaan, waren 

al lang vervlogen. De hegemonie ter zee lag bij de Engelsen, die 

ook de Nederlandse VOC-vestigingen in Azië bedreigden.

Frankrijk bondgenoot

Ook de Fransen waren in deze periode in heftige strijd gewikkeld 

met Engeland. In de Indische Oceaan stond hun vloot onder 

commando van viceadmiraal De Suffren, die ongekend succesvol 

was. Hij versloeg de Engelsen in april 1781 bij Kaap de Goede 

Hoop, en daarna ook voor de kusten van India en Ceylon. Boven-

dien heroverde hij voor de VOC het strategische Trincomali aan 

de oostkust van Ceylon, waardoor het eiland in Nederlandse han-

den kon blijven.

Op 14 mei 1784 besloten de Heeren XVII, de bewindvoerders 

van de VOC, daarom De Suffren als dank een gouden penning 

in een doos, een borstbeeld en jaarlijks een aam (150 liter) Zuid-

Afrikaanse Constantiawijn te schenken. Het indrukwekkende 

witmarmeren borstbeeld is sinds een aantal jaren als langdurig 

bruikleen in het Rijksmuseum. Van de penning zijn slechts tien 

exemplaren geslagen, waarvan 3 in brons. Een van deze bronzen 

penningen heeft het Rijksmuseum onlangs aangekocht.

Gouden doos

Op de grootste kunst- en antiekbeurs ter wereld, TEFAF in Maas-

tricht, werd in 2006 een gouden doos met ontwerptekening aan-

geboden. Het bleek de doos voor de gouden erepenning die de 

VOC aan De Suffren schonk. De penning ontbrak en is waar-

schijnlijk verloren gegaan. Uit de ontwerptekening blijkt dat het 

penningdoosje in Middelburg is vervaardigd door Johan Werner 

Gericke. Hij heeft het naar de laatste mode uitgevoerd in neo-

classicistische stijl en met verschillende kleuren goud gewerkt, 

conform beroemde Franse voorbeelden. Een randje diamanten 

maakt het tot een bijzonder kostbaar voorwerp.

De penningdoos is een prachtig object met hoge kunsthisto-

rische kwaliteiten en heeft bovendien een bijzonder interessante 

historische dimensie. Samen met de buste en de penning vormt 

het een bijzonder ensemble dat duidelijk maakt dat de Republiek 

een Franse admiraal en een Franse vloot nodig had om de over-

zeese belangen te verdedigen. Het ensemble markeert een cru-

ciale periode in de geschiedenis van Nederland – op de drempel 

tussen de vermolmde Republiek en de Franse tijd – en zal als in 

2010 de verbouwing van het Rijksmuseum is afgerond zeker een 

plaats krijgen in de presentatie.

J.W. Gericke
Gouden penningdoos geschonken aan de Franse viceadmiraal De Suffren voor 
bewezen diensten, 1784
Goud en diamant, diameter 8,9 cm
Rijksmuseum Amsterdam, inv.nr. NG-2006-30-A

Aangekocht met steun van BankGiro Loterij, Stichting Dr. Hendrik Muller’s 
Vaderlandsch Fonds, schenking de heer Witteveen, Fondsen op Naam onder-
gebracht bij het Rijksmuseum Fonds: Johan Huizinga Fonds en Scato Gockinga 
Fonds.

Het Rijksmuseum is ‘ons nationale museum’. Het beheert belangrijke 

objecten van de Nederlandse kunst en geschiedenis en toont ons 

daarmee wie we zijn en hoe we waren.

Het Rijksmuseum is echter een zelfstandige stichting die zelf voor 

een groot deel voor haar inkomsten moet zorg dragen, onder meer 

door giften en legaten. Een van de mogelijkheden om daaraan bij te 

dragen is een Fonds op Naam. Een Fonds op Naam wordt als apart 

onderdeel van het Rijksmuseum Fonds aangewend in goed overleg 

met de gever, of bij legaten volgens de voorwaarden die in de nala-

tenschap zijn genoemd. Op deze manier kan iemand met inachtne-

ming van de eigen wensen een belangrijke bijdrage leveren aan de 

zorg voor ons cultureel erfgoed.

Informatie over Fondsen op Naam als het Sem Presser Fonds en over 

andere mogelijkheden voor schenkingen en legaten vindt u op  

www.rijksmuseum.nl, of bel 020 6747335.
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Dirck van Delen
Beeldenstorm in een kerk, 1630
Olieverf op paneel, 50 x 67 cm
Rijksmuseum Amsterdam, inv.nr. SK-A-4992
Aankoop mogelijk gemaakt door steun van het Rijksmuseum Fonds  
en de BankGiro Loterij

Beeldenstorm in een kerk

Kunst- en geschiedenisobjecten van hoge kwaliteit, van groot cultureel belang of met een bijzondere pu-
blieke uitstraling zijn essentieel voor het Rijksmuseum. Want daar wordt het verleden voor de toekomst 
bewaard. Het Rijksmuseum streeft daarom naar levende collecties die het publiek steeds opnieuw weten 
te raken. Daarvoor zijn aankopen onmisbaar en biedt het Rijksmuseum Fonds steun. 

Het Rijksmuseum, een onafhankelijke stichting, is voor deze 

nieuwe verwervingen voor een groot deel aangewezen op ex-

terne financiering. Ook in 2006 heeft het Rijksmuseum Fonds 

daarom bijgedragen aan diverse aankopen, waaronder het zeer 

bijzondere paneel ‘Beeldenstorm in een kerk’, dat Dirck van 

Delen in 1630 schilderde. Het is een kenmerkend voorbeeld 

van het genre waarmee Van Delen bekend is geworden: het af-

beelden van een meestal gefantaseerd interieur van een kerk.

Sleutelmoment in de vaderlandse geschiedenis

Het is echter niet zomaar een Van Delen, die het Rijksmuseum 

verwierf. Volgens Ronald de Leeuw, hoofddirecteur van het 

Rijksmuseum, is met de aankoop van dit schilderij een lacune 

aangevuld. ‘Na de opening in 2010 van het vernieuwde Rijks-

museum tonen wij een opstelling waarin de kunst en geschiede-

nis van Nederland een dialoog met elkaar aangaan en elkaar 

zullen versterken. Het belang van het schilderij van Dirck van 

Delen ligt voor het Rijksmuseum dan ook primair in het feit dat 

we hier met een afbeelding van de Beeldenstorm te maken heb-

ben. Een sleutelmoment uit onze geschiedenis, een moment 

waarin de kiem werd gelegd van het calvinistische Nederland dat 

achteraf zo vanzelfsprekend lijkt, zo typerend voor ons land.’

Kernstuk voor het Rijksmuseum

‘Dit schilderij was in de vergetelheid geraakt. Het hing ergens 

thuis bij een Franse familie, in elk geval de laatste tijd. Wij weten 

dat het in de jaren rond 1800 bij de verzamelaar baron van Ley-

den hing, samen met andere schilderijen, deels ook van de hand 

van Van Delen, die belangrijke momenten uit de geschiedenis 

van Nederland verbeeldden. Dit schilderij van de Beeldenstorm 

is nu in de openbaarheid gekomen. Het is openbaar eigendom 

geworden, onderdeel van ons collectieve bezit, van ons cultu-

reel en historisch erfgoed. De Beeldenstorm als gebeurtenis 

is onderdeel van ons collectieve geheugen. Het schilderij zal 

daarom in de nieuwe opstelling van het Rijksmuseum een cru-

ciale functie krijgen in het ensemble dat over de oorsprong van 

de Opstand gaat, onder meer bij kerkelijke voorwerpen die bij 

de Beeldenstorm beschadigd zijn. Met dit schilderij hebben wij 

een kernstuk voor onze nieuwe opstelling. Dat maakt het schil-

derij ongelooflijk waardevol.’

Aanwinst vult lacune aan
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Bijdragen voor aankopen en 
projecten Rijksmuseum 2006
In 2006 werd een totaalbedrag van € 4.287.003 voor aankopen en projecten als bijdrage aan het Rijksmuseum ter beschikking 

gesteld. Per fonds betreft dit de volgende bedragen:

Het Rijksmuseum Fonds

Jan Toorop, Portret van mevrouw M.J. de Lange € 100.000

Dirck van Delen, Beeldenstorm in een kerk €	 50.000

Jan Pieter van Baurscheit, Twee bierdrinkers € 60.000

J.B. Jongkind, Rue Notre Dame, Paris € 200.000

BankGiro Loterij

J.W. Gericke, gouden penningdoos voor viceadmiraal De Suffren en de ontwerptekening € 100.000

Jan Toorop, Portret van mevrouw M.J. de Lange € 537.096

Dirck van Delen, Beeldenstorm in een kerk € 275.000

J.B. Jongkind, Rue Notre Dame, Paris € 219.440

Francois Spiering, drie Noord-Nederlandse wandtapijten € 699.567

Carel Willink, Johannes € 220.000

Bijdrage inzake Het Nieuwe Rijksmuseum € 908.000

Vereniging Rembrandt

Jan Toorop, Portret van mevrouw M.J. de Lange € 150.000

J.B. Jongkind, Rue Notre Dame, Paris € 175.000

Zilveren kandelaar door Adam Loofs € 28.000

Mondriaan Stichting

Bijdrage inzake de kosten van de website van het Rijksmuseum € 53.552

Stichting Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds

J.W. Gericke, gouden penningdoos voor viceadmiraal De Suffren en de ontwerptekening € 25.000

Zilveren kandelaar door Adam Loofs € 10.000

Fondsen op Naam
Bank ten Cate & Cie Fonds

Aankoop, restauratie en onderzoek ten behoeve van het textiel voor het interieur.

Aankoop wandkleed uit het atelier van Pieter de Cracht, 

toegeschreven aan Salomon de Bray € 24.426

Scato Gockinga Fonds

Het ondersteunen van de collectie scheepsmodellen in het Rijksmuseum in de meest ruime zin van het woord.

Bijdrage inzake aankoop gouden penningdoos voor viceadmiraal

De Suffren en de ontwerptekening € 125.000

Goslings NieuwBeerta Fonds

Het in stand houden en het uitbreiden van de collectie Japanse prenten, in het bijzonder Surimono  

prenten, ten behoeve van het Rijksprentenkabinet.

Bijdrage inzake Japanse prenten van Kitagawa Utamaro (ca. 1753 - 1806) € 14.242

Manfred & Hanna Heiting Fonds

De bevordering van fotohistorisch onderzoek door aankomende conservatoren uit binnen- en buitenland  

aan de hand van originelen uit de Nationale Fotocollectie in het Rijksmuseum.

Twee fotohistorische onderzoeken:

·  Rakia Faber (Austin, Texas, USA)

Studied History of Photography University Austin Texas

Proposal: Louis Heldring, Amateur photographer in the Middle East, 1898

·  Friedrich Tietjen (Vienna) University of Hamburg

Dissertation Bilder einer Wissenschaft. Kunstreproduktion und Kunstgeschichte

Proposal: The Rijksmuseum Reproduced

Voor bovenstaande onderzoeken € 78.199

Johan Huizinga Fonds

De optimale presentatie van het cultureel historisch erfgoed van Nederland in het Rijksmuseum.

Bijdrage inzake aankoop gouden penningdoos door J.W. Gericke

voor viceadmiraal De Suffren en de ontwerptekening € 50.000

Paul Huf Fonds

Het realiseren van aankopen voor de Nationale Fotocollectie.

Luke Swank, Man in een deuropening, gezien door een autoportier € 7.500
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Sem Presser Fonds

Mogelijk maken van een educatief project voor jongeren waarbij het uitgangspunt is dat jaarlijks een  

actueel aspect van de Nederlandse samenleving in een serie foto’s wordt vastgelegd. Het project wordt  

verbonden en loopt parallel aan de jaarlijkse foto-opdracht Document Nederland.

Presentatie in Huis Marseille van foto’s die een groep jongeren maakte

over het onderwerp armoede in Nederland. € 2.515

Receptuurboeken Fonds

Ten behoeve van aankoop, restauratie, onderzoek en onderwijs van de receptuurboeken  

en de handleidingen voor de kunstenaar.

Totale aanvraag inzake onder andere onderstaande werken: € 23.656

·  Livre de portraiture. Second livre de portraiture de Io. François Barbier [Francesco Barbieri =  

Guercino]. Paris, de l’impression de Mariette, 1642-1643. 44 engravings.

·  Modelbuch Welscher, Ober un(d) Niderländischer Arbeit [Chr. Egenolff]. Franckfurt,  

C. Egenolff, ca. 1535. 53 Holzschnitte.

·  Practical perspective, exemplified on landscapes. Thomas Noble, engraved by John C[lark].  

London, Edward Orme, 1805. 12 aquatint plates.

·  De sekreten van den eerweerdigen heere Alexis Piemontois, inhoudende de seer excellente  

en de wel ghappobeerde remedien, teghen veelderhande crancheden, wonden, ende andere  

accidenten: met de manier van te distilleren, parfumeren, confituren maken, te verwen,  

coleuren, ende gieten. Wt den Françoyse overgheset. Alexis Piemontois. Amstelredam, by  

Cornelis Claesz, 1602.

Veluvine Molijn de Groot Fonds

Jongeren uit Nunspeet op een inspirerende wijze kennis laten maken met het nationaal cultureel erfgoed.

Alle achtste-groepers uit de gemeente Nunspeet zijn op 13, 14 en16 februari 2006  

in het Rijksmuseum ontvangen € 14.960

M.J. Drabbe Fonds

Verwerving van kunstvoorwerpen ten behoeve van de afdeling Aziatische kunst van het Rijksmuseum.

Gerhards Fonds

Aankoop en behoud van Nederlandse schilderijen uit de 1�de eeuw en de Romantische School.

Bas ten Haaf Fonds

Ten behoeve van het optimaal toegankelijk maken van het Rijksmuseum voor mindervalide mensen.

A.E. van Kampen Fonds

Ten behoeve van aankoop, restauratie, tentoonstellingen en het onderzoek van zilver.

Johanna Kast-Michel Fonds

Het ondersteunen van opleidingsmogelijkheden, onderzoek en uitvoering van projecten voor restauratoren.

Victor Muller Fonds

Het bevorderen van betrokkenheid van jongeren tot en met �� jaar bij het nationaal cultureel erfgoed.

Edwin Vom Rath Fonds

Aankoopfonds voor schilderijen, prenten of objecten in de categorie beeldhouwkunst en kunstnijverheid.  

Objecten mogen alleen in Amsterdam worden tentoongesteld.

Suman Fonds

Het bevorderen van de toegankelijkheid van het Rijksmuseum voor Engelstalige kinderen.

Frits en Phine Verhaaff Fonds

Aankoop en restauratie van, tentoonstellingen over en onderzoek naar Middeleeuwse Kunst.

Schenkers
Mevrouw en meneer Van Hulsen-Ognibeni

Schenking ten behoeve van aankoop Italiaanse prenten en tekeningen.

Tekening van Giuseppe Cades, Venus en Adonis € 90.000

Tekening van Vincenzo Cammucini, Moord op Julius Caesar & Dood van Virginia €  40.000

Schenking de heer Van der Ven

Restauratie schilderijen Di Cosimo €  862

Cyril Humphries

Bijdrage ten behoeve van kunstaankopen en restauratie en beeldhouwkunst €  4.988
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J.B. Jongkind
Rue Notre Dame Paris, 1866  
Rijksmuseum Amsterdam, inv.nr. SK-A-4996
Aankoop met steun van de BankGiro Loterij, de Vereniging Rembrandt, mede 
dankzij het Prins Bernhard Cultuurfonds, en het Rijksmuseum Fonds  
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Carel  Willink
Johannes, 1937-38 (detail) 
Olieverf op doek, 90 x 68 cm
Rijksmuseum Amsterdam, inv.nr. SK-A-4991
Aankoop met steun van de BankGiro Loterij en mevrouw S.M.E. Willink-Quiëll, 
Amsterdam  
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Financieel beleid
Beleid met betrekking tot de omvang en functie van het vrij be-

steedbare vermogen

Stichting Het Rijksmuseum Fonds is een zogenaamd endow-

ment fonds. Bij oprichting in 1994 is hierover in de statuten 

vastgelegd dat de ter beschikking gestelde gelden in beginsel 

niet worden aangesproken, tenzij dit in andere zin met schen-

kers is overeengekomen.

Op deze wijze is het Rijksmuseum Fonds in staat om ook op 

lange termijn steun te bieden aan het Rijksmuseum.

De omvang van het vrij besteedbare vermogen moet een zo-

danig niveau hebben dat de beleggingsinkomsten uit het vrij 

besteedbare vermogen de (in)directe verwervingskosten en uit-

voeringskosten kunnen dekken. De ondergrens van de grootte 

van het vrij besteedbaar vermogen is als volgt te berekenen: 

(in)directe verwervingskosten en uitvoeringskosten gedeeld 

door de rendementsverwachting (na aftrek van 2% gebruikt 

voor de reële instandhouding van het vermogen) maal 100.

Indien de omvang van het vrij besteedbare vermogen hoger is 

dan deze ondergrens kan het bestuur aan dit meerdere een spe-

cifieke bestemming geven. Ultimo 2006 komt deze ondergrens 

uit op circa € 3,8 miljoen.

Vermogensbeheer

Het Rijksmuseum Fonds heeft een zeer lange beleggingshori-

zon en heeft een daaruit voortvloeiend beleggingsbeleid ge-

formuleerd. In 2006 is de beleggingsportefeuille van het en-

dowment vermogen heringericht. Hiervoor is een strategisch 

beleggingsplan opgesteld. In dit beleggingsplan is een asset 

mix opgenomen waarbij 45% van de portefeuille wordt belegd 

in vastrentende waarden, 45% in aandelen en 10% in comple-

mentaire beleggingen (waaronder alternatieve beleggingen).  

Gestreefd wordt naar een resultaat (rendement en risico) op 

het belegd vermogen dat een stabiele ontwikkeling in de tijd 

laat zien. Het resultaat van de beleggingen zal een nauwe re-

latie hebben met het resultaat van de beleggingsplanindex 

(de benchmark of referentie maatstaf). Toegevoegde waarde 

wordt gerealiseerd door het vermogen te spreiden over beleg-

gingscategorieën en -componenten, en spreiding aan te bren-

gen tussen beleggingsstijlen. Internationale spreiding geeft 

eveneens een risicoverlagend effect op de waardefluctuaties 

van de totale portefeuille.

Bij Fondsen op Naam kunnen de schenkers, indien zij dat 

wensen, eigen beleggingscriteria formuleren. In overleg kan 

maatwerk worden geleverd waarbij de schenkers mede de risi-

cograad kunnen bepalen. Indien geen specifieke beleggings-

wensen zijn geformuleerd gelden de algemene regels van het 

Rijksmuseum Fonds.

Verdeling belegd vermogen

   complementaire liquide  % van

 (in euro’s) vastrentend  aandelen beleggingen  middelen  totaal  totaal

RMF endowment vermogen 5.491.389 5.742.485  1.255.091 2.244.104 14.733.070 95,5%

      

RMF inzake Fondsen op Naam 44.450 520.050 4.648 10.462 579.610 3,8%

A.E. van Kampen Fonds  - 7.347 - 2.709 10.056 

Bank ten Cate & Cie Fonds  18.850 19.314 4.648 557 43.369 

Goslings NieuwBeerta Fonds  - 464.674 - - 464.674 

Suman Fonds  25.600 28.715 - 7.196 61.511 

      

RMF bestemd vermogen (liquiditeiten) 99.491 - - 11.480 110.971 0,7%

      

      

RMF geconsolideerd vermogen  5.635.330 6.262.535  1.259.739 2.266.046 15.423.651 

RMF geconsolideerd vermogen (%) 36,5% 40,6% 8,2% 14,7% 100,0% 100,0%

95,5 %

3,8% 0,7%

RMF endowment vermogen

RMF inzake Fondsen op Naam

RMF bestemd vermogen (liquiditeiten)



��

Asset mix en rendement in 2006

   complementaire liquide  rendement 

 vastrentend  aandelen beleggingen  middelen  totaal  2006

RMF endowment vermogen 37,3% 39,0% 8,5% 15,2% 100,0% + 5,4% 

     

RMF inzake Fondsen op Naam

A.E. van Kampen Fonds - 73,1% - 26,9% 100,0% -

Bank ten Cate & Cie Fonds 43,5% 44,5% 10,7% 1,3% 100,0% + 9,6%

Goslings NieuwBeerta Fonds - 100,0% - - 100,0% + 7,6%

Suman Fonds 41,6% 46,7% - 11,7% 100,0% + 5,6%

      

RMF bestemd vermogen (liquiditeiten) 89,7% - - 10,3% 100,0% + 2,6% 

     

      

RMF geconsolideerd vermogen (%) 36,5% 40,6% 8,2% 14,7% 100,0% 5,1%

Begroting 2007 en de financiële meerjarenraming 2008-2010

Het Rijksmuseum Fonds hanteert voor de te realiseren eigen 

(reguliere) fondsenwerving en de kosten van eigen fondsen-

werving de CBF-norm die aangeeft dat de kosten eigen fond-

senwerving niet meer mogen zijn dan 25% (gemiddeld over 

een periode van drie jaar) van de opbrengsten eigen fondsen-

werving.

Naast de reguliere opbrengstenstroom van eigen fondsen-

werving kent het Rijksmuseum Fonds een incidentele inkom-

stenstroom van fondsenwerving die sterk afhankelijk is van  

incidentele kunstaankopen door het Rijksmuseum waarvoor 

additioneel fondsen worden geworven. Indien zich dit voordoet 

worden deze inkomsten steeds direct ter beschikking gesteld als 

bijdrage voor het doen van aankopen waarvoor in deze gevallen 

specifieke fondsen zijn geworven.

Het Rijksmuseum Fonds is begunstigde van de loterij acties 

van de BankGiro Loterij. Hiervoor is een overeenkomst afge-

sloten. De gelden zullen ter beschikking worden gesteld onder 

de voorwaarde dat deze worden aangewend voor het doen van 

aankopen van Nederlands cultureel erfgoed. De in enig jaar ter 

beschikking gestelde middelen worden veelal in het jaar aange-

wend conform de eisen van de BankGiro Loterij. Niet bestede 

gelden worden aangehouden als vastgelegd vermogen.

Het Rijksmuseum Fonds hanteert een gematigd offensief 

beleggingsbeleid (zie uitgangspunten vermogensbeheer) en 

stelt zich ten doel om een rendement van 6% over het belegd 

vermogen te realiseren. Om de ‘koopkracht’ van de endowment 

fondsen in stand te houden wordt het vermogen jaarlijks met 

2% geïndexeerd. Als endowment fonds betekent dit dat jaarlijks 

voor het doen van bijdragen aan het Rijksmuseum beschikbaar 

is het gerealiseerde rendement op het belegd vermogen onder 

aftrek van de voor de instandhouding van het vermogen beno-

digde bedragen, minus de kosten van eigen fondsenwerving en 

de overige kosten (van vermogensbeheer).

Bij Fondsen op Naam kunnen de schenkers, indien zij dat wen-

sen, bepalen dat het rendement en het geschonken vermogen 

volledig of deels worden aangewend voor bijdragen aan het 

Rijksmuseum conform de wensen van de schenker. Deze gelden 

worden op kortetermijn spaarrekeningen uitgezet.

��

Verschillenanalyse realisatie 2006 ten opzichte van de  

begroting 2006

Het resultaat over 2006 bedroeg €	2.113.732 positief wat €  1.297.838 

hoger was dan begroot. Dit hogere resultaat is ontstaan door hogere 

baten uit eigen fondsenwerving (€ 55.747 hoger dan begroot) en 

door een hoger aandeel in acties van derden (€		2.282.146 hoger 

dan begroot). Het Rijksmuseum Fonds is een relatief jong fonds 

waardoor de inkomsten uit eigen fondsenwerving jaarlijks nog aan-

zienlijk kunnen fluctueren. Er is nog geen constante stroom uit ei-

gen fondsenwerving opgebouwd. Het aandeel in acties van derden 

was hoger dan begroot omdat bij de begroting alleen was uitgegaan 

van de jaarlijkse bijdrage van de BankGiro Loterij ten behoeve van 

kunstaankopen. Omdat het Rijksmuseum Fonds de baten verant-

woordt indien deze met voldoende betrouwbaarheid en zekerheid 

kunnen worden vastgesteld, is in het boekjaar 2006 naast de ontvan-

gen uitkering van het vierde kwartaal over 2005 en de eerste drie 

kwartaaluitkeringen over 2006, tevens de nog te ontvangen vierde 

kwartaaluitkering 2006 verantwoord. Hierdoor is eenmalig een bate 

van een vijftal kwartaaluitkeringen in het resultaat verantwoord. 

Tevens is bij de begroting geen rekening gehouden met de uitke-

ring van de BankGiro Loterij ten behoeve van de inrichting van 

Het Nieuwe Rijksmuseum en overige incidentele aandelen in acties 

van derden. Het boekjaar 2006 was het eerste boekjaar waarbij alle 

charitatieve geldstromen ten behoeve van het Rijksmuseum via het 

Rijksmuseum Fonds lopen.

De hogere inkomsten uit fondsenwerving hebben geleid tot 

hogere bijdragen aan het Rijksmuseum (€	1.570.215 hoger dan be-

groot). Een belangrijk deel van de extra inkomsten uit fondsenwer-

ving (met name de ontvangen uitkeringen van de BankGiro Loterij) 

werd echter niet besteed in 2006.

De uitvoeringskosten waren €	34.521 hoger dan begroot. Dit be-

treft de niet begrote kosten van de Vermogensgroep die met ingang 

van 2006 administratieve diensten verleent op gebied van (integra-

le) beleggingsrapportages en tevens toezicht houdt op het beheer 

van de diverse effectenportefeuilles.

Het resultaat beleggingen was €	73.710 hoger dan begroot. Het 

normatieve rendement van 6% over het belegd vermogen werd in 

2006 niet gehaald. Het totale belegd vermogen was echter hoger 

dan waarvan bij de begroting was uitgegaan waardoor het resultaat 

uit beleggingen in absolute zin wel hoger uitviel dan begroot. 

Luke Swank
Man in een deuropening, gezien door een autoportier, 1934
Foto
Rijksmuseum Amsterdam, inv.nr. RP-F-2006-100
Aankoop met steun van het Paul Huf Fonds
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De begroting 2007 en de meerjarenraming 2008-2010 worden onderstaand weergegeven.

 2007 2008 2009 2010

 (in euro’s) begroot  raming  raming  raming

Baten uit fondsenwerving    

Legaten, erfstellingen en schenkingen 678.000 733.400 589.570 786.550

Kosten eigen fondsenwerving     

· Directe verwervingskosten -30.000 -40.000  -45.000

· Indirecte verwervingskosten en uitvoeringskosten -77.000 -80.850 -84.893 -89.137

     

Totaal kosten eigen fondsenwerving -107.000 -120.850 -84.893 -134.137

     

(in % van baten uit eigen fondsenwerving) 15,78% 16,48% 14,40% 17,05%

(idem maar gemiddeld over 3 jaar) 20,83% 13,78% 15,55% 15,98%

Totaal eigen fondsenwerving 571.000 612.550 504.677 652.413

     

Aandeel in acties derden 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

     

Beschikbaar uit fondsenwerving 3.571.000 3.612.550 3.504.678 3.652.413

Resultaat beleggingen    

·  Intrest obligaties, deposito’s en  

rekening-courantsaldi banken

· Dividenden op aandelen 768.114 808.757 853.536 890.581

· Koersresultaat op effecten

· Provisie, bankkosten en bewaarloon effecten -35.000 -35.000 -35.000 -35.000

     

 733.114 773.757 818.536 855.581

Totaal beschikbaar voor doelstelling 4.304.114 4.386.307 4.323.214 4.507.994

    

Besteed aan doelstelling     

Bijdragen aan Stichting Het Rijksmuseum 3.556.743 3.566.488 3.628.624 3.600.216

Voorlichting en voorbereiding activiteiten 70.000 73.500 77.175 81.034

     

 3.626.743 3.639.988 3.705.799 3.681.250

    

Overschot/tekort 677.371 746.319 617.415 826.744

     

 4.304.114 4.386.307 4.323.214 4.507.994

Het overschot/tekort is als volgt verwerkt:    

· Vrij besteedbaar vermogen 312.287 346.212 281.199 385.299

· Vastgelegd vermogen 365.084 400.107 336.216 441.445

     

 677.371 746.319 617.415 826.744

}

Jaarrekening

Balans per 31 december 2006
  31 december  31 december

(in euro’s)  2006   2005

Activa     

1. Effecten  13.057.210  11.761.344 

2. Vorderingen  925.656  434.368

3. Liquide middelen  2.353.700  530.334 

  

  16.336.566  12.726.046

Passiva     

4. Eigen vermogen     

4.1. Vrij besteedbaar vermogen  5.051.892  4.711.414

4.2. Vastgelegd vermogen  9.139.801  7.366.547

     

Totaal eigen vermogen  14.191.693  12.077.961

5. Schulden op korte termijn     

5.1. Nog te besteden inzake onderzoeksfonds  21.721  21.721

5.2. Stichting Het Rijksmuseum  1.326.778  606.661

5.3. Overige te betalen kosten  796.374  19.703

     

Totaal schulden op korte termijn  2.144.873  648.085

  16.336.566  12.726.046
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  2006 2006 2005

(in euro’s)    werkelijk  begroot  werkelijk

10.Besteed aan doelstelling     

10.1. Bijdragen aan Stichting Het Rijksmuseum  4.287.003 2.716.788 519.168

10.2. Voorlichting en voorbereiding activiteiten: (zie Uitvoeringskosten 7.2.) 64.040 32.000 27.277

     

Totaal besteed aan doelstelling  4.351.043 2.748.788 546.445

    

Overschot/tekort  2.113.732 815.894 1.082.188

     

  6.464.775 3.564.682 1.628.633

Het overschot/tekort is als volgt verwerkt:     

· Vrij besteedbaar vermogen  340.478 383.897 486.032

· Vastgelegd vermogen  1.773.254 431.997 596.156

     

  2.113.732 815.894 1.082.188

Staat van baten en lasten over 2006
  2006 2006 2005

(in euro’s)    werkelijk  begroot  werkelijk

Baten uit fondsenwerving      

6. Legaten, erfstellingen en schenkingen     

6.1. Legaten en erfstellingen  343.714  30.186

6.2. Schenkingen Fondsen op Naam  371.584  155.294

6.3. Overige schenkingen   688.449  45.230

 

Totaal baten eigen fondsenwerving  1.403.747 850.000 230.710

7. Kosten eigen fondsenwerving     

7.1. (In)directe verwervingskosten  -37.029 -30.000 -

7.2. Uitvoeringskosten  -90.481 -88.000 -86.796

     

Totaal kosten eigen fondsenwerving  -127.510 -118.000 -86.796

(in % van baten uit eigen fondsenwerving)  9,08% 13,88% 37,62%

(idem maar gemiddeld over 3 jaar)  17,22% 18,82% 16,86%

 

Totaal eigen fondsenwerving  1.276.237 732.000 143.914

8. Aandeel in acties van derden  4.482.146 2.200.000 -

Beschikbaar uit fondsenwerving  5.758.383 2.932.000 143.914

9. Resultaat beleggingen    

9.1. Intrest obligaties, deposito’s en rekening-courantsaldi banken  240.309 245.000 227.431

9.2. Dividenden op aandelen  110.839 110.000 112.831

9.3. Koersresultaat op effecten  391.801 312.682 1.193.235

9.4. Provisie, bankkosten en bewaarloon effecten  -36.557 -35.000 -48.778

     

  706.392  632.682 1.484.719

     

Totaal beschikbaar voor doelstelling  6.464.775 3.564.682 1.628.633

Het optreden van Lange Frans en Baas B. tijdens het Paul Huf Fotogala op 
22 november 2006.
Foto: Vincent Menzel
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Kasstroomoverzicht over 2006
  2006 2006 2005

 (in euro’s)   werkelijk  begroot  werkelijk

  

Saldo van baten en lasten  2.113.732 815.894 1.082.188

Aanpassingen voor:     

· Mutaties ongerealiseerde koersverschillen  -132.307  -1.037.824

· Mutatie vorderingen  -491.288  80.942

· Mutatie kortlopende schulden  1.496.788  120.127

     

Netto kasstroom uit operationele activiteiten  2.986.925 815.894 245.433

     

Aankopen effecten  -14.847.182  -5.782.387

Verkopen effecten  13.683.623  5.329.203

     

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten  -1.163.559 -815.894 -453.184

   

Mutatie liquide middelen  1.823.366 - -207.751

 

Liquide middelen    

· Stand 1 januari  530.334 695.437 738.085

· Stand 31 december  2.353.700 695.437 530.334

     

Mutatie liquide middelen  1.823.366 - -207.751

De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 650 Fondsen-

wervende instellingen van de Richtlijnen voor de jaarverslag- 

geving. Richtlijn 650 is specifiek opgesteld voor fondsenwervende 

instellingen zoals het Rijksmuseum Fonds en beoogt door een 

openhartige, heldere en transparante verslaggeving te voldoen 

aan de specifieke informatiebehoefte van de gebruikers van 

jaarverslagen van fondsenwervende instellingen.

Criteria voor consolidatie

Stichting Het Rijksmuseum Fonds is nauw gelieerd aan het Rijks-

museum. Consolidatie zou gezien de verschillende aard van de 

organisaties geweld doen aan de uniforme en transparante ver-

slaggevingseis. Daarnaast blijft het bestuur van Stichting Het 

Rijksmuseum Fonds verantwoordelijk voor de verantwoording 

van de besteding. Om deze reden vindt geen consolidatie plaats 

met het Rijksmuseum. Het jaarverslag van het Rijksmuseum is 

opvraagbaar en/of te raadplegen via de website www.rijksmu-

seum.nl. Bij de jaarrekening 2006 van het Rijksmuseum is op 11 

april 2007 een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven

Grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat

Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva ge-

waardeerd tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toe-

gerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Beleggingen

De obligaties en de aandelen worden gewaardeerd tegen de 

beurswaarde ultimo boekjaar. Het verschil tussen beurswaarde 

en de aanschafwaarde wordt verantwoord in de staat van baten 

en lasten.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd rekening houdend met 

mogelijke oninbaarheid.

Schenkingen, legaten en nalatenschappen

De schenkingen en nalatenschappen worden verantwoord in 

het jaar waarin de omvang met voldoende betrouwbaarheid en 

de inbaarheid met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld. 

Toegezegde schenkingen, legaten en nalatenschappen waarvan 

de indicatie omtrent de omvang en inbaarheid op grond van 

deze criteria nog niet voldoende expliciet kan worden vastge-

steld, worden als niet uit de balans blijkende rechten onder het 

hoofd  ‘Rechten op Kapitaal’ opgenomen.

Aandeel acties van derden

Conform de CBF-richtlijnen worden schenkingen van fondsen-

wervende instellingen met het CBF-Keur aangemerkt als aan-

deel in acties van derden. Schenkingen van andere instellingen 

worden aangemerkt als baten eigen fondsenwerving. 

Bijdragen aan het Rijksmuseum

Toegezegde bijdragen worden in het jaar waarin het besluit tot 

toekenning door het bestuur van het Rijksmuseum Fonds aan 

het Rijksmuseum is medegedeeld, als last genomen.

Uitvoeringskosten eigen organisatie

De uitvoeringskosten van de eigen organisatie worden op basis 

van de aard van de onderscheiden kosten toegerekend aan de 

kosten van fondsenwerving en de kosten van bestedingen ten 

behoeve van de doelstelling.

Vreemde valuta

Bedragen in vreemde valuta zijn opgenomen tegen de per ba-

lansdatum geldende wisselkoersen.

Toelichting

Jan Pieter (de Oude) van Baurscheit
Twee bierdrinkers, Antwerpen, ca. 1700  
Terracotta, hoogte 80 cm
Rijksmuseum Amsterdam, inv.nr. BK-2006-19
Aankoop met steun van het Rijksmuseum Fonds  
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1. Effecten    

De mutaties zijn als volgt:    31 december 31 december

(in euro’s)     2006  2005

        

Balanswaarde per 1 januari   11.761.344 10.270.336

Bij:  Aankoop effecten   14.847.182 5.782.387

Af:  Verkoop en uitloting effecten   -13.943.117 -5.484.614

Bij:  Koerswinst verkoop effecten   259.494 155.411

Bij:  Ongerealiseerd koersresultaat boekjaar   132.307 1.037.824

   

Balanswaarde per 31 december   13.057.210 11.761.344

2. Vorderingen    

Dit betreft:      31 december 31 december 

(in euro’s)     2006  2005

     

Obligatierente   907 131.560

Intrest rekening courant en herbeleggingsrekening   11.162 2.919

Dividendbelasting   8.275 15.564

Debiteuren   33.000 2.200

Te ontvangen inzake nalatenschappen   - 282.056

BankGiro Loterij 4e kwartaal 2006   404.308 -

Te ontvangen schenkingen   468.000 -

Overige te ontvangen bedragen   4 69

     

   925.656 434.368

3. Liquide middelen     

Dit betreft:     31 december  31 december 

(in euro’s)     2006 2005

     

ABN-AMRO Bank N.V.: Asset Management Rekening   2.098.050 186.938

ABN-AMRO Bank N.V.: rekening courant inzake Edwin Vom Rath Fonds  71.211 69.569

ABN-AMRO Bank N.V.: bestuurrekening M.J. Drabbe Fonds   967 991

ABN-AMRO Bank N.V.: spaarrekening M.J. Drabbe Fonds   53.437 246.651

ABN-AMRO Bank N.V.: rekening courant inzake Gerhards Fonds   21.262 19.683

ABN-AMRO Bank N.V.: beleggerspaarrekening inzake het Rijksmuseum Fonds  45.405 -

Bank ten Cate & Cie: rekening courant inzake Bank ten Cate & Cie Fonds  235 463

Bank ten Cate & Cie: rekening courant inzake A.E. van Kampen Fonds  2.709 -

Theodoor Gilissen Bankiers: rekening courant beleggingsrekening inzake Suman Fonds  7.186 6.039

Kasbank N.V.: rekening courant algemeen fonds   52.919 -

Van Kempen & Co N.V.: beleggingsrekening van het algemeen fonds  319 -

    

   2.353.700 530.334

De liquide middelen zijn alle direct opeisbaar.    

4. Eigen vermogen      

Verloop Algemene reserve en Bestemmingsfondsen (Fondsen en Fondsen op Naam)       

     

  baten fondsen-     

  werving -/-     

 stand directe verwer- bijdragen opbrengst uitvoerings- stand

 (in euro’s) 31-12-2005 vingskosten Rijksmuseum  beleggingen  kosten  31-12-2006

       

Algemene reserve 4.711.414 385.611 -4.988 114.376 -154.521 5.051.892

       

4.1. Vrij besteedbaar vermogen 4.711.414 385.611 -4.988 114.376 -154.521 5.051.892

Fondsen endowment       

Fonds aankoop kunstwerken 3.763.379 - -410.000 372.674 - 3.726.053

Fondsen niet-endowment 

Fonds aankoop Italiaanse 

prenten en tekeningen 139.059 40.000 -130.000 8.470 - 57.529

De Heer Van der Ven inzake 

Piero di Cosimo 46.207 - -862 2.626 - 47.971

Fondsen op Naam endowment

Bank ten Cate & Cie Fonds 62.958 - -24.426 5.819 - 44.351

Ebus Fonds 65.885 11.344 - 3.905 - 81.134

Gerhards Fonds 535.930 - - 30.454 - 566.384

Scato Gockinga Fonds 1.282.057 -34.735 -125.000 72.358 - 1.194.680

Goslings NieuwBeerta Fonds 444.714 - -14.242 32.780 - 463.252

Paul Huf Fonds 140.347 107.746 -7.500 9.506 - 250.099

A.E. van Kampen Fonds  10.000 - 56 - 10.056

Johanna Kast-Michel Fonds 14.456 4.120 - 880 - 19.456

Victor Muller Fonds 54.282 - - 3.085 - 57.367

J.W. Edwin vom Rath Fonds 69.912 - - 3.973 - 73.885

Suman Fonds 57.727 - - 2.889 - 60.616

Frits en Phine Verhaaff Fonds 46.120 10.000 - 2.763 - 58.883

Fondsen op Naam niet-endowment       

M.J. Drabbe Fonds 318.094 - - 18.075 - 336.169

Bas ten Haaf Fonds  80.000 - 1.136 - 81.136

Manfred & Hanna Heiting Fonds 93.650 60.000 -103.199 6.174 - 56.625

Johan Huizinga Fonds  58.067 56.580 -25.000 4.103 - 93.750

Sem Presser Fonds  25.000 -2.515 355 - 22.840

Receptuurboeken Fonds  79.431 - -23.656 4.514 - 60.289

Veluvine Molijn de Groot Fonds 94.272 4.500 -14.960 5.421 - 89.233

Balans Per 31 december 2006



�� ��

De samenstelling van het vermogen naar in stand te houden vermogen en direct beschikbaar voor de doelstelling ultimo 2006

is als volgt:

         in stand te    

  houden besteedbaar totaal

(in euro’s)  vermogen vermogen vermogen

     

endowment fondsen  10.949.983  708.125 11.658.108

overige fondsen (niet-endowment)  - 2.533.585 2.533.585

     

  10.949.983  3.241.710 14.191.693

5. Schulden op korte termijn   

5.1. Nog te besteden inzake onderzoeksfonds    

 Dit betreft een wetenschappelijk studiefonds dat is opgericht ter gelegenheid van het afscheid van de voormalig 

Algemeen Directeur van het Rijksmuseum, de heer prof.dr. H.W. van Os op 1 december 1996.   

Zoals vermeld op pagina 20 van dit verslag (Beleid met betrekking 

tot de omvang en functie van het vrij besteedbare vermogen) be-

draagt de ‘continuïteitsreserve’ ter dekking van de (in)directe ver-

wervingskosten en uitvoeringskosten circa € 3,8 miljoen.

Het Rijksmuseum Fonds stelt zich ten doel om uit de opbrengsten 

van het beheerde vermogen uitkeringen te doen aan het Rijks-

museum (endowment fonds) tenzij de schenker anderszins heeft 

aangegeven. Vanwege hoger behaalde rendementen ten opzichte 

van de bij Begroting 2007 en de financiële meerjarenraming 2008-

2010 vermelde criteria zijn ultimo 2006 naast de niet-endowment 

fondsen, tevens bedragen beschikbaar die in 2007 en latere jaren 

aan de doelstelling zullen worden besteed.

Dit betreft:  31 december 31 december

(in euro’s)  2006  2005

    

Stand per 1 januari  21.721 25.321

    

Mutaties boekjaar:   

Ontvangen bijdragen voor Onderzoeksfonds  - -

Toegekende studiebeurs  - -3.600

    

Stand per 31 december  21.721 21.721

5.2. Stichting Het Rijksmuseum   

Dit betreft:  31 december 31 december 

(in euro’s)  2006  2005

   

Stand per 1 januari  606.661 480.826

   

Mutaties boekjaar:   

Bijdragen ten gunste van Stichting Het Rijksmuseum  4.287.003 519.168

Te betalen facturen en kosten  182.602 100.623

Overboeking naar vermogensbeheerder door het Rijksmuseum  506.000 -

Door Rijksmuseum ontvangen schenkingen en legaten  -197.488 -

Betaald voorschot aan Stichting Het Rijksmuseum  -4.058.000 -493.956

    

Stand per 31 december  1.326.778 606.661

        

5.3. Overige te betalen kosten   

Dit betreft:  31 december 31 december 

(in euro’s)  2006  2005

   

Kassierfunctie inzake BankGiro Loterij: nog aan andere musea te betalen bijdrage  770.654 -

Accountants- en advieskosten  5.950 5.950

Jaarverslag  10.000 10.000

Vermogensgroep  8.500 -

Overige kosten  1.270 3.753

    

  796.374 19.703

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Rechten op kapitaal

Ultimo 2006 heeft de stichting recht op een aantal toegezegde lijfrente-uitkeringen en nalatenschappen waarvan de omvang  

onvoldoende betrouwbaar kan worden vastgesteld of waarvan onzeker is dat deze tot uitkering komen.

> 4. Eigen vermogen      

Verloop Algemene reserve en Bestemmingsfondsen (Fondsen en Fondsen op Naam)       

     

  baten fondsen-     

  werving -/-     

 stand directe verwer- bijdragen opbrengst uitvoerings- stand

 (in euro’s) 31-12-2005 vingskosten Rijksmuseum  beleggingen  kosten  31-12-2006

Projectsubsidies, schenkingen en bijdragen niet-endowment

BankGiro Loterij voor Kunstaankopen  3.221.146 -2.051.103 - - 1.170.043

BankGiro Loterij inzake Het Nieuwe Rijksmuseum 908.000 -908.000 - - -

Daf Trucks (Paccar gelden)  500.000 - - - 500.000

Mondriaan Stichting  53.552 -53.552 - - -

Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds  35.000 -35.000 - - -

Jaffe Piersson museum  18.000 - - - 18.000

Vereniging Rembrandt  353.000 -353.000 - - -

       

4.2. Vastgelegd vermogen 7.366.547 5.463.253 -4.282.015 592.016 - 9.139.801  

   

Eigen vermogen 12.077.961 5.848.864 -4.287.003 706.392 -154.521 14.191.693
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Staat van baten en lasten over 2006

Baten    

6. Legaten, erfstellingen en schenkingen    

Dit betreft:    2006 2006 2005

 (in euro’s)  werkelijk  begroot  werkelijk

     

6.1. Legaten en erfstellingen     

· Nalatenschap M.M. Vooren (vrij besteedbaar)  8.716

· Nalatenschap Bom (vrij besteedbaar)  334.998

  343.714  30.186

6.2. Schenkingen Fondsen op Naam (bestemd)     

· Ebus Fonds  11.344

· Frits en Phine Verhaaff Fonds  10.000

· Veluvine Molijn de Groot Fonds  4.500

· Johan Huizinga Fonds  58.530

· Bank ten Cate & Cie Fonds  -

· Johanna Kast-Michel Fonds  4.120

· Manfred & Hanna Heiting Fonds  60.000

· Paul Huf Fonds  142.825

· Scato Gockinga Fonds  -34.735

· Bas ten Haaf Fonds  80.000

· Sem Presser Fonds  25.000

· A.E. van Kampen Fonds  10.000

   

  371.584  155.294

6.3. Overige schenkingen     

· Schenking Fam.Van Hulsen Ognibeni (bestemd)  40.000

· Schenking W.B.I.M. Vehmeyer (vrij besteedbaar)  2.500

· Schenking Alexander en Otto Stichting (vrij besteedbaar)  2.500

· Schenking Truus en Gerrit van Riemsdijk Stichting (vrij besteedbaar) 31.516

· Jaffe Piersson Museum (bestemd)  18.000

· Schenking Cyril Humphries (bestemd)  4.988

· Daf Trucks (bestemd)  500.000

· Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds (bestemd)  35.000

· Mondriaan Stichting (bestemd)  53.552

· Overige schenkingen (vrij besteedbaar)  393

    688.449  45.230

  1.403.747 850.000 230.710

   2006 2006 2005

 (in euro’s)  werkelijk  begroot  werkelijk

De verdeling naar vrij besteedbaar en bestemd is als volgt:  

· vrij besteedbaar  385.611 300.000 35.416

· bestemd  1.018.136 550.000 195.294

     

  1.403.747 850.000 230.710

7. Kosten eigen fondsenwerving

7.1. Directe verwervingskosten

Paul Huf Fonds: kosten fundraising diner  35.079 30.000 -

Vrienden Johan Huizinga Fonds  1.950 - -

  37.029 30.000 - 

7.2. Verdeling uitvoeringskosten naar bestemming

     voorlichting  

  en voor-     

  bereiding fondsen- 2006 2006 2005

 (in euro’s)    activiteiten werving  totaal  begroot  werkelijk

       

Rijksmuseum medewerker  16.022 24.034 40.056 45.000 37.451

Advertenties, publiciteit en overige kosten fondsenwerving - 60.365 60.365 58.500 59.167

Kosten jaarverslag  6.083 6.083 12.165 12.500 10.315

Vermogensgroep  33.915 - 33.915 - -

Accountantskosten en advies inzake CBF-Keur  8.020 - 8.020 4.000 7.140

  64.040 90.481 154.521 120.000 114.073

De stichting is gehuisvest in het Rijksmuseum te Amsterdam. De 

financiële administratie van de stichting wordt gevoerd door de 

afdeling Financiële Zaken van het Rijksmuseum te Amsterdam. 

Door het Rijksmuseum worden geen kosten voor administratieve 

dienstverlening en huisvesting aan de stichting doorberekend.

Het Rijksmuseum heeft een medewerker particuliere schenkingen 

in dienst van wie de werkzaamheden geheel ten behoeve van 

Stichting Het Rijksmuseum Fonds zijn. De kosten hiervan wor-

den door Stichting Het Rijksmuseum Fonds vergoed.

De Stichting heeft geen personeelsleden in dienst. De bezoldi-

ging van bestuurders over 2006 bedroeg nihil (2005 eveneens 

nihil).
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8. Aandeel in acties van derden    

Dit betreft:  2006 2006 2005

 (in euro’s) werkelijk  begroot  werkelijk

    

· BankGiro Loterij voor Kunstaankopen (bestemd) 3.221.146 2.200.000 -

· BankGiro Loterij inzake Het Nieuwe Rijksmuseum (bestemd) 908.000 - -

· Vereniging Rembrandt (bestemd) 353.000 - -

 4.482.146 2.200.000

De verdeling naar vrij besteedbaar en bestemd is als volgt:   

· vrij besteedbaar - - -

· bestemd 4.482.146 2.200.000 -

 4.482.146 2.200.000 -  

   

9. Opbrengst beleggingen

9.1. Interest obligaties    

Dit betreft: 2006 2006 2005

 (in euro’s)  werkelijk  begroot  werkelijk

    

Ontvangen interest obligaties 285.782  241.288

Ontvangen/betaalde rente bij verkoop/aankoop obligaties 85.180  23.247

Mutatie vordering wegens nog te ontvangen rente -130.653  -37.104

 240.309 245.000 227.431

9.2. Dividenden op aandelen    

Dit betreft: 2006 2006 2005

 (in euro’s)  werkelijk  begroot  werkelijk

    

Ontvangen dividenden (inclusief verrekenbare dividendbelasting) 110.839  111.681

Ontvangen buitenlandse dividendbelasting voorgaande jaren -  1.151

    

 110.839 110.000 112.831

9.3. Koersresultaat op effecten    

Dit betreft: 2006 2006 2005

 (in euro’s)  werkelijk  begroot  werkelijk

    

Koerswinst/verlies verkoop effecten 259.494  155.411

Mutatie beurswaarde niet verkochte effecten 132.307  1.037.824

 391.801 312.682 1.193.235

Lasten

10.1. Bijdragen aan Stichting Het Rijksmuseum    

Dit betreft: 2006 2006 2005

 (in euro’s)  werkelijk  begroot  werkelijk

 4.287.003 2.716.788 519.168

Voor een specificatie van de toegezegde bijdragen zie p. 12-15 van dit Jaarverslag.

Conform de CBF-richtlijnen worden schenkingen van fondsen-

wervende instellingen met het CBF-Keur aangemerkt als aandeel 

in acties van derden. Schenkingen van andere instellingen wor-

den aangemerkt als baten eigen fondsenwerving.

2006 is het eerste boekjaar waarin deze post in de jaarrekening 

wordt verantwoord.

Het Rijksmuseum Fonds verantwoordt de baten indien deze met 

voldoende betrouwbaarheid en zekerheid kunnen worden vast-

gesteld. Daarom is in het boekjaar 2006 naast de ontvangen uit-

kering van het vierde kwartaal over 2005 en de eerste drie kwar-

taaluitkeringen over 2006, tevens de nog te ontvangen vierde 

kwartaaluitkering 2006 verantwoord. Hierdoor is in het boekjaar 

2006 eenmalig een bate van een vijftal kwartaaluitkeringen in het 

resultaat verantwoord.
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De heer mr. H.Th.E.M. Rottinghuis

Voorzitter

Mevrouw mr. M. van der Wal

Secretaris

Jonkheer drs. R.W.F. van Tets

Penningmeester

Mevrouw drs. A.M. Fentener van Vlissingen

Lid

De heer mr. V.R. Muller

Lid

De heer drs. K.J. Storm

Lid

Amsterdam, 14 mei 2007

Instemming bestuur Accountantsverklaring 
Verlaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2006 

van Stichting Het Rijksmuseum Fonds te Amsterdam bestaande 

uit de balans per 31 december 2006 en de staat van baten en 

lasten over 2006 met de toelichting gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het op-

maken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat 

getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het 

jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de 

jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650). Deze 

verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, in-

voeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem 

relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de 

jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fou-

ten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondsla-

gen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen 

die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over 

de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze 

controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. 

Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor 

ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze con-

trole zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate 

van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwij-

kingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter ver-

krijging van controle-informatie over de bedragen en de toe-

lichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren 

werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvor-

ming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling 

van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg 

van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant 

in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weer- 

geven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante 

interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze 

te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de 

gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel 

hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het inter-

ne beheersingssysteem van de entiteit. Tevens omvat een con-

trole onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van 

de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van 

de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de entiteit 

heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld 

van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-infor-

matie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van 

de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting 

Het Rijksmuseum Fonds per 31 december 2006 en van het re-

sultaat over 2006 in overeenstemming met de Richtlijn voor de 

jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650).

Wij melden dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen be-

oordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Amstelveen, 14 mei 2007

KPMG Accountants N.V.

R.P. Hasper RA

Giuseppe Cades, 
Venus beweent de dode Adonis, 1780  
Tekening, 207 x 402 mm
Rijksmuseum Amsterdam, inv.nr. RP-T-2006-1
Aankoop met gelden van de heer en mw. Van Hulsen-Ognibeni, Amsterdam  
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Adres en informatie

Voor nadere informatie over schenkingen, legaten en Fondsen 

op Naam ten behoeve van het Rijksmuseum Fonds kunt u con-

tact opnemen met mevrouw drs. E. Kalis en mevrouw mr. J.M.G. 

Schuerveld Schrijver.

Rijksmuseum

Postbus 74888

1070 DN Amsterdam

Telefoon 020 6747335

Telefax 020 6747001

ABN Amro rekeningnummer 560020740

www.rijksmuseum.nl

rijksmuseumfonds@rijksmuseum.nl

Colofon 

Samenstelling en eindredactie 

Eva Kalis, Rijksmuseum Fonds

Paulien Retèl

Tekst Sem Presser Fonds

Toon Vugts, Leiden
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Tekst Beeldenstorm in een kerk

Gijs van der Ham, conservator Geschiedenis
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Fotografie
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Druk

Kunstdrukkerij Mercurius-Wormerveer

Omslag

Pieter de Cracht naar Salomon de Bray  

Wandtapijt met Het offer van Iphigeneia, 

Nederland, ca. 1648-1662 

Rijksmuseum Amsterdam, iv.nr. BK-2006-24

Wol en zijde, 358 x 600 cm

Aankoop met steun van het Bank ten Cate & Cie Fonds 

Vincenzo Camuccini
De moord op Julius Caesar 
Tekening, 56 x 99 cm, ca. 1790
Rijksmuseum Amsterdam, inv.nr. RP-T-2006-3
Aankoop met gelden van de heer en mevrouw Van Hulsen-Ognibeni, Amsterdam 
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