
kleuren gebaseerd op Johannes Vermeer, constant  
en piet zwart

fonds
Jaarverslag 

2013



Rijks museum Fonds
Jaarverslag 
2013



2 3

Inhoud 

Bestuursverslag 5
DoelstellIng 7
Bestuur 7
CBF-Keur en ANBI-status 9
FIscale aspecten van schenKen en nalaten aan het Rijksmuseum Fonds 9
‘A ravIshIng, scholarly and emInently readable booK’ 13
De restauratIeafdelIng draaIt overuren 15
De Cuypersroute: beleef het gebouw als KunstwerK 19 
De schenKersramen, ontworpen door Irma Boom 21
De AmsterdAm-kist: hoogtepunt Japans laKwerK na 350 Jaar terug In Nederland 23
InternatIonal CIrcle 25
NIeuwe schenKIngen, Fondsen op Naam en toezeggIngen 27
Bijdragen aan het Rijksmuseum voor aanKopen en proJecten 29
OverzIcht van alle Fondsen op Naam en gelabelde schenKIngen met doelstellIng 33
VerantwoordIngsverKlarIng 36
UItgangspunten reserves en beleggIngsbeleId 38
Vermogensbeheer 40
FInancIeel beleId 42
JaarreKenIng 46
ControleverKlarIng van de onafhanKelijKe accountant 58
MeerJarenoverzIcht 59
Adres en InformatIe 62

Fontein Hide and See(k) van Jeppe Hein

De fontein is mede mogelijk gemaakt door 
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Bestuursverslag 

Het Rijksmuseum Fonds is een onafhankelijke stichting die in de breedste zin van het woord 
steun verleent aan het Rijksmuseum te Amsterdam. Het afgelopen jaar stond in het teken  
van de langverwachte heropening van het museum, die op 13 april 2013 door de toenmalige 
Koningin der Nederlanden werd verricht. Met het omdraaien van een grote gouden sleutel gaf 
zij het vernieuwde museum symbolisch terug aan het publiek.
 Uiteraard waren de begunstigers van het Rijksmuseum uitgenodigd om deze heugelijke dag 
bij te wonen. Vanwege de heropening van het hoofdgebouw werden onder andere de namen 
van begunstigers vermeld in het gebouw. Naast vermeldingen op de muren zijn er ook namen 
vereeuwigd in een viertal nieuwe glas-in-loodramen, net als in 1885 bij de opening van het 
museum. Over dit prachtige eerbetoon naar ontwerp van Irma Boom kunt u verderop in dit 
jaarverslag meer lezen. 
 Uit de opbrengsten van het fondsvermogen werd in 2013 aan het Rijksmuseum € 17.423.598 
ter beschikking gesteld voor onderzoek, restauraties, educatie en voor het aankopen van schil-
derijen, prenten, boeken, foto’s of andere objecten die de collectie verrijken. Uit dit bedrag,  
dat ten opzichte van vorig jaar maar liefst is verviervoudigd, spreekt een enorm vertrouwen  
en wij zijn alle schenkers bijzonder dankbaar voor hun steun.
 In 2013 werd een aantal bijzondere objecten aangekocht. Met steun van onder meer de 
Jaffé-Pierson Stichting, dat haar totale vermogen daaraan heeft besteed, werd op de veiling 
een spectaculaire, 17de-eeuwse Japanse lakkist verworven. Een belangrijke aanwinst, aan-
gezien lakwerk van dit allerhoogste niveau in Nederlands museaal bezit nog niet vertegen-
woordigd was. Het schilderij Episode uit de verovering van Amerika van Jan Mostaert is een 
andere grote verwerving die zonder de steun van fondsen en particulieren nooit mogelijk  
was geweest.
 Uit de ruim veertig nieuwe Fondsen op Naam en gelabelde schenkingen die wij in 2013 
hebben mogen ontvangen, blijkt de buitengewone betrokkenheid die deze relaties hebben 
met bepaalde doelstellingen van het museum. Hun giften waren onder meer bestemd voor 
restauraties en verwervingen van fotografie, mode, Japanse prentkunst en het nieuwe ver-
zamelgebied van het museum: de 20ste eeuw. Geweldig is bovendien dat dankzij deze fondsen 
steeds meer (junior) conservatoren en restauratoren bij het museum werkzaam kunnen  
zijn. Zo werd het team met een nieuwe conservator Chinese kunst versterkt en kunt u in dit 
jaarverslag kennismaken met drie restauratoren die door deze fondsen zijn gefinancierd.
 Ook kon er voor het vernieuwde museum een aantal educatieve projecten worden gerea-
liseerd. Zo wordt het reilen en zeilen op een 19de-eeuws oorlogsschip op een van de houten 
scheepsmodellen in het Rijksmuseum in beeld gebracht door middel van de traditionele 
Pepper’s Ghost-techniek. Met behulp van spiegeling wordt daarbij de illusie gewekt dat verklede 
figuranten, onder wie hoofddirecteur Wim Pijbes en een van de schenkers, werkelijk in het 
scheepsmodel rondlopen.
 In het bestuur van het Fonds heeft zich afgelopen jaar één wijziging voorgedaan. Eind 2013 
trad Peter Elverding toe als bestuurslid. Zijn kennis en expertise worden erg op prijs gesteld  
en ik wil hem op deze plek nogmaals van harte welkom heten. 
 Zonder de generositeit en fantastische steun van onze begunstigers, schenkers en legatoren 
had 2013, het jaar van de heropening, nooit zo’n daverend succes kunnen worden. Het bestuur 
van het Fonds, de museumdirectie en de afdeling Development zijn hun daarvoor zeer erken-
telijk. In de overtuiging dat het opbouwen en koesteren van warme banden met het Rijks-
museum ook in de komende jaren veel vruchten blijft afwerpen, zie ik de toekomst met  
veel vertrouwen tegemoet. 

Bernard Wientjes
Voorzitter Stichting Het Rijksmuseum Fonds 

Amsterdam, 13 april 2013: koningin Beatrix verricht 
vanaf het Museumplein de officiële opening van 
het vernieuwde Rijksmuseum

Foto Erik Smits
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DoelstellIng 

Uit: Statuten van Stichting Het Rijksmuseum Fonds, gevestigd te Amsterdam

1. De stichting heeft ten doel:
 • 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. 
2. 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.

Bestuur

Bestuursleden zijn na vier jaar eenmaal herkiesbaar; na twee termijnen van vier jaar treden 
bestuursleden terug.

Van links naar rechts:
De heer Bernard Wientjes  
Voorzitter – sinds 2012 
Lid – sinds 2011
De heer Ton Nelissen 
Penningmeester – sinds 2011 
Lid – sinds 2008
De heer Joost Scholten 
Lid – sinds 2009
De heer Paul Huvenne 
Lid – sinds 2010
Mevrouw Aleid Kruize-Schuitemaker 
Lid – sinds 2010
De heer Peter Elverding  
Lid – sinds 2013

Functies en nevenfuncties van de bestuursleden
Bernard Wientjes (1943)
Voorzitter Vereniging Ondernemingsorganisatie VNO-NCW
Nevenfuncties 
Vicevoorzitter SER, covoorzitter Stichting van de Arbeid, lid Bankraad, voorzitter PUM 
(Programma Uitzending Managers), voorzitter DECP (Dutch Employers Cooperation 
Programme), bestuurslid Koning Willem I Stichting, vicevoorzitter Nationaal Programma 
Criminaliteitsbeheersing (NPC), voorzitter Stichting voor de Jaarverslaggeving; jurylid 
Zakenvrouw van het Jaar

Ton Nelissen (1948) 
Voorzitter bestuur Kamer van Koophandel Brabant 
Nevenfuncties
Lid Raad van Commissarissen APG Groep NV, lid Raad van Commissarissen Zuid-Nederlandse 
Theatermaatschappij NV, voorzitter bestuur Stichting Reinier van Arkel, voorzitter Raad van 
Commissarissen van TBI Holdings NV, Bestuurslid Nederlands Blazers Ensemble 

Joost Scholten (1960)
Vice Chairman Bank of America Merrill Lynch, Benelux Origination, Londen
Nevenfuncties
Bestuurslid Huib Boumeester Foundation, bestuurslid Scholten Foundation 

De heer Bernard Wientjes De heer Ton Nelissen De heer Joost Scholten

De heer Paul Huvenne Mevrouw Aleid Kruize-Schuitemaker De heer Peter Elverding

Foto’s Myra May, VNO-NCW (Bernard Wientjes) en Ivo van der Bent (Peter Elverding)
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Paul Huvenne (1949)
Administrateur-generaal Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Nevenfuncties  
Voorzitter van het Eigen Vermogen van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
Antwerpen, bestuurder Vlaamse Kunstcollectie vzw, bestuurder Vrienden van het KMSKA vzw, 
bestuurder Centrum voor de Vlaamse Kunst van de 16de en 17de eeuw in de Nederlanden vzw, 
bestuurder Arcobaleno vzw, bestuurder Kunsthistorisch Instituut Antwerpen, bestuurder 
Ruckersgenootschap vzw, lid Raad van Toezicht Rijksmuseum Amsterdam, bestuurslid  
Icom – Vlaanderen vzw 

Aleid Kruize-Schuitemaker (1958)
Directie Teslin Capital Management BV, Directie Beleggingsmaatschappij  
‘Rhoon, Pendrecht en Cortgene’ BV
Nevenfuncties 
Bestuurslid Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS),  
bestuurslid K.F. Hein Fonds, lid Raad van Toezicht van opera Nijetrijne

Peter Elverding  (1958)
(President)commissaris bij o.a. ING, BAM, SHV, Friesland Campina  

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 verantwoorde manier van fondsenwerving en besteding  
op het gebied van: 

• bestuur
• beleid 
• fondsenwerving, voorlichting en communicatie
• besteding van middelen
• verslaglegging

ANBI-status

Vanaf 1 januari 2008 zijn giften aan goededoelenorganisaties aftrekbaar van het belastbaar 
inkomen als de aanstelling is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).  
Het Rijksmuseum Fonds heeft deze ANBI-status. 

FIscale aspecten van schenKen en nalaten aan het Rijksmuseum Fonds 

Schenkingen, Fondsen op Naam en legaten zijn van groot belang voor het Rijksmuseum.  
Voor aankopen, onderzoek, restauratie en educatieve projecten is het museum grotendeels 
afhankelijk van deze steun. Elke gift aan het Rijksmuseum, of het nu een legaat, erfstelling  
of schenking is, is van harte welkom. Het Rijksmuseum Fonds, de steunstichting van het 
Rijksmuseum, is geheel vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Dat betekent dat  
er geen belasting wordt geheven over vermogen dat wordt overgedragen aan het 
Rijksmuseum Fonds. 

Schenken 
Voor particulieren kan een schenking ten gunste van het Rijksmuseum Fonds vanuit de 
fiscale optiek dubbel aantrekkelijk zijn. Niet alleen wordt geen schenkbelasting geheven 
over de vermogensoverdracht, een schenking aan het Rijksmuseum Fonds is ook aftrekbaar 
voor de inkomstenbelasting. 

De hoogte van de aftrek is inkomensafhankelijk en toegestaan voor zover het totaal van 
giften zowel € 60 als 1 procent van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoons-
gebonden aftrek te boven gaat, met als maximum 10 procent 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 notariële akte of een onder-
handse akte die voldoet aan bepaalde vormvereisten. Op www.belastingdienst.nl vindt u  
een “overeenkomst periodieke gift” die aan deze vormvereisten voldoet. Bij een periodieke 
schenking is de jaarlijkse betaling in zijn geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Melchior d’Hondecoeter, Zeven kuikens, ca. 1665−1668
Olieverf op doek, 32 x 38 cm 
Inv.nr. SK-A-5023

Melchior d’Hondecoeter is de bekendste Nederlandse schilder 
van vogelstukken uit de 17de eeuw. Met veel gevoel voor detail, 
kleur en levendigheid gaf hij vogels van overal ter wereld weer. 
Kip, hop of papegaai, hij bestudeerde ze allemaal even aan-
dachtig. Deze olieverfstudie met kuikens in verschillende 
houdingen biedt een uniek inzicht in de werkpraktijk van 
Hondecoeter. Hij gebruikte dergelijke studies voor zijn 
monumentale parklandschappen, die hij voorzag van uiteen-
lopende soorten vogels. Deze kuikens komen op diverse 
schilderijen van Hondecoeter voor.

Aankoop met steun van de Familie M. van Poecke  
en anonieme schenkers
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Daarnaast worden giften aan periodieke instellingen (waaronder het Rijksmuseum)  
bij de berekening van de belastingaftrek, verhoogd met 25%, zodat u uw (periodieke) gift  
voor 125% kunt aftrekken. Deze verhoging bedraagt maximaal € 1.250 (zie ook hieronder  
de opmerkingen over de Geefwet).

Ook een kunstvoorwerp, zoals een schilderij, kan verdeeld in minimaal vijf termijnen aan 
het Rijksmuseum Fonds worden geschonken. In dat geval kan ieder jaar een vijfde gedeelte 
van de waarde van het schilderij worden afgetrokken voor de inkomstenbelasting.

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
• 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 gebruik van 
het vermogen of het rendement op dat vermogen. Welke vorm ook wordt gekozen, erfbelasting 
wordt bij het Rijksmuseum Fonds niet geheven.  

Erfbelasting voldoen met kunst
Mensen die erfbelasting moeten betalen over een erfenis waarin zich waardevolle (kunst)-
voorwerpen bevinden, kunnen gebruikmaken van de kwijtscheldingsregeling erfbelasting. 
Toekomstige erflaters kunnen vooraf vragen bij de Erfgoedinspectie of deze objecten na hun 
overlijden in aanmerking komen voor de regeling. In het verzoek tot kwijtschelding, dat u 
richt aan het ministerie van Financiën, kunt u aangeven aan welk museum of universitaire 
instelling u het (kunst)voorwerp bij voorkeur toevertrouwt. Ook nabestaanden die kunst 
erven kunnen een beroep doen op de regeling en kunnen een verzoek hiertoe indienen  
bij het belastingkantoor dat staat vermeld op de aanslag erfbelasting.  

Extra kwijtschelding
Als een erfgenaam een kostbaar (kunst)voorwerp overdraagt aan de staat, wordt de erf-
belasting kwijtgescholden met een bedrag van maximaal 120 procent van de waarde van het 
object. De overheid zorgt dat de (kunst)voorwerpen worden overdragen aan een museum of 
universitaire instelling. Op die manier kan de rest van de erfenis intact blijven. Deze regeling 
geldt voor roerende voorwerpen met een nationaal cultuurhistorisch of kunsthistorisch belang. 
Dat zijn (kunst)voorwerpen die verplaatst kunnen worden, zoals schilderijen, vazen, sculpturen, 
meubelen, et cetera.

Voorbeeld
Uw (kunst)voorwerp heeft een waarde van € 50.000. Door de overdracht van het object  
aan de staat wordt van de door de erfgenamen verschuldigde erfbelasting een bedrag van  
€ 60.000 kwijtgescholden. 

Bij de beslissing over het verzoek tot kwijtschelding laten de Belastingdienst en het 
ministerie van Financiën zich adviseren door een commissie die gespecialiseerd is in de 
beoordeling van het belang van (kunst)voorwerpen.

    

Geefwet 
Sinds 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht. Musea met een ANBI-status die zijn aangemerkt  
als Culturele Instelling kunnen gebruikmaken van de mogelijkheden die de Geefwet biedt.  
De Belastingdienst heeft uit eigen beweging alle ANBI’s met een cultureel doel als Culturele 
Instelling (CI) aangemerkt. Kort samengevat geeft de Culturele Instelling-status drie voordelen:

1.  Particuliere donateurs kunnen 25% extra giftenaftrek krijgen  
tot maximaal € 5.000 giften, dus maximaal € 1.250 extra aftrek  
(zie hiervoor onder Schenken).

2.  Bedrijven die giften doen kunnen 50% extra giftenaftrek krijgen  
tot maximaal € 5.000 giften, dus maximaal € 2.500 extra aftrek.

3.  Als belastingplicht voor de vennootschapsbelasting bestaat met 
betrekking tot bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld het horeca-
gedeelte in een museum), kan er belastingvrij worden gereserveerd 
in de Bestedingsreserve. De instelling kan hiermee in de 5 jaren na 
de reservering investeringen doen. Na deze 5 jaar valt (het restant) 
van de reservering vrij in de winst.

Vaas ‘Neptune domptant les flots et le triomphe de Galathée’, 
Antoine Vechte, Parijs, 1843
Zilver, h. 68 cm
Inv.nr. BK-2013-3

Kronkelende zeegoden, monsterlijke vissenkoppen op de voet 
en zeemeerminnen die zich rond de handvatten slingeren:  
deze vaas krioelt van de mythologische zeewezens. Het centrale 
tafereel toont Neptunus, de heerser van de zee, die de golven 
temt. Met hamer en pons maakte Antoine Vechte de fantasie-
volle decoraties in zowel het platte vlak als driedimensionaal. 
Zijn inspiratiebron was de zilverkunst van beroemde 16de-
eeuwse renaissancekunstenaars. 

Aankoop met steun van een anonieme schenker
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‘A ravIshIng, scholarly and emInently readable booK’

Kunst en kunstnijverheid van eigen bodem − daar wordt het Rijksmuseum vooral mee 
geassocieerd. Maar het gebouw biedt ook onderdak aan een aantal beeldschone internationale 
collecties. Vooral de toegepaste kunst uit Parijs uit de periode 1650–1900, toen deze stad het 
onbetwiste centrum van mode en smaak was, neemt daar een centrale plaats bij in. Senior 
conservator meubelkunst Reinier Baarsen schreef er een nieuwe catalogus over. Het boek  
werd mogelijk gemaakt door een genereuze schenking van Linda Kaufman en aanvul lende 
steun uit het Fonds De Haseth-Möller.

‘Het uitgebreide onderzoek naar de Parijse collecties dat aan dit boek voorafging, had 
eigenlijk de aard van achterstallig onderhoud’, licht Baarsen toe. ‘In het Rijksmuseum houden 
wij ons vooral met het Nederlandse bezig. En dat is ook onze hoofdtaak, ben ik van mening. 
Vooral dankzij de Mannheimer-collectie die na de oorlog naar het Rijksmuseum kwam, is echter 
ook de kwaliteit van onze internationale verzameling kunstnijverheid van het aller hoogste 
niveau. Dat onze kennis hiervan al tijden lang niet meer op peil was, stoorde mij enorm.’

Toen de conservatoren vanwege de sluiting van het hoofdgebouw tijdelijk minder omhanden 
hadden, zag Baarsen zijn kans schoon om hier verandering in te brengen. ‘In eerste instantie 
richtte ik me op de Parijse meubelkunst en het vergulde brons, maar al gauw bleek dat de 
bronnen die je raadpleegt ook licht werpen op de andere objecten die tot de kunstnijverheid-
collectie behoren.’ Baarsen besloot het onderzoek daarom interdisciplinair aan te pakken en 
ook zaken als wandtapijten, snuifdozen, sculpturen, sieraden, porselein en zilverwerk erbij te 
betrekken. ‘Dat gaf de publicatie een andere betekenis, want hoewel er nog wel wat gaten zijn 
in de collectie, is het nu veel meer een algemene beschrijving van de Parijse kunstnijverheid 
van 1650 tot 1900 geworden.’ Aan de hand van honderdvijftig van de beste en interessantste 
werken uit de collectie komen inderdaad alle Parijse stijlen en stromingen aan bod, van de 
barokke overdaad aan het hof van koning Lodewijk XIV tot aan de zwierige art nouveau van  
het fin de siècle. 

Het boek is voor een het grootste deel gefinancierd door een Amerikaanse weldoener,  
Linda Kaufman. ‘Zij heeft een buitengewone belangstelling voor toegepaste kunst en draagt 
musea een warm hart toe’, zegt Baarsen. ‘Zo maakt haar omvangrijke verzameling van 18de-  
en 19de-eeuwse Amerikaanse meubelen, een van de belangrijkste in zijn soort, sinds kort als 
bruikleen deel uit van de permanente opstelling van de National Gallery of Art in Washington.’ 
Dankzij de omvang van haar gift was er voor dit boek veel meer onderzoek mogelijk dan 
gewoonlijk. Voor het bestuderen van bepaalde lastige collectieonderdelen, zoals de snuifdozen, 
het vergulde brons en de ontwerp- en ornamenttekeningen, konden de grootste experts op dat 
gebied naar Amsterdam worden gehaald. Daarnaast was het mogelijk om junior conservator 
Femke Diercks, die Baarsen twee jaar met het onderzoek heeft geholpen, nog vijf maanden 
extra aan het project te laten doorwerken. Baarsen: ‘Zij nam bovendien gedurende een halfjaar 
mijn museale taken waar, zodat ik me in die periode afwisselend thuis en in Parijs even geheel 
op het schrijven kon richten.’

Over elk van de honderdvijftig objecten die onder de loep zijn genomen, is nu veel meer 
bekend dan voorheen. Een spectaculaire ontdekking die in het boek wordt gepresenteerd,  
betreft een 19de-eeuwse set meubelen met marqueterie (inlegwerk) van messing, koper en 
ivoor. Het ensemble bleek − tegen alle verwachtingen in − van Parijse makelij te zijn. ‘Wij hadden 
de meubelen in 2008 in Londen op de veiling aangekocht in de volle overtuiging dat ze Neder-
lands waren’, zegt Baarsen. ‘Het was dus wel even schrikken toen een van onze restauratoren 
erachter kwam dat de secretaire op een geheime plek gesigneerd is door een voor mij volstrekt 
onbekende Duitse meubelmaker.’ De signatuur luidt in zijn volledigheid (vertaald uit het Duits): 
‘Friedrich Frickhinger, ébénist van Nördlingen, heeft deze secretaire gemaakt voor meester 
Blechschmidt in het jaar 1834’. Gelukkig kon de aanvankelijke schrik al snel plaatsmaken voor 
grote vreugde. Uit een oud juryverslag bleek namelijk dat deze Blechschmidt op dat moment in 
Parijs werkzaam was, waar hij grote furore maakte met precies het type marqueterie-decoraties 
dat ook op de Rijksmuseum-set figureert. Baarsen: ‘Het Louvre is nu nogal jaloers dat wij deze 
unieke set hebben verworven, dat zul je wel begrijpen.’

Het maar liefst 5 kilo wegende en van honderden prachtige foto’s voorziene boek  
‘ritselt’ van dit soort grote en kleinere ontdekkingen. Ze maken de collectie nog rijker dan  
die al was. De catalogus, die voor een groter bereik in het Engels is uitgebracht, werd door 
lezers wereldwijd zeer goed ontvangen. Zo noemde een recensent van het gezaghebbende  
The Burlington Magazine het een ‘ravishing, scholarly and eminently readable book that will  
be enjoyed by anyone interested in the decorative arts’. Behalve belangstellenden maken 
Baarsens vakgenoten natuurlijk ook gretig gebruik van het boek. ‘Er is tot nu toe nog geen 
week voorbijgegaan zonder reacties van specialisten uit het veld’, zegt hij. ‘Het is dus wel te 
merken dat onze collectie in het onderzoek dat internationaal naar Parijse kunstnijverheid 
plaatsvindt, nu echt weer een welverdiende plaats inneemt.’

Reinier Baarsen, Paris 1650–1900. Decorative Arts in the Rijksmuseum,  
Yale University Press (New Haven en Londen) 2013

Reinier Baarsen tijdens de lancering van zijn boek  
Paris 1650–1900. Decorative Arts in the Rijksmuseum,  
op 7 maart 2013 in het Rijksmuseum

Foto Myra May
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DE rEsTAUrATIEAFDELING DrAAIT OVErUrEN

In de aanloop naar de heropening was het nog nooit zo druk op de restauratieafdeling. Zowel 
grote ingrepen als meer routinematige ‘schoonmaakbeurten’ vonden plaats en ondertussen 
ging het onderzoek naar de collectie ook gewoon nog door. Drie betrokkenen vertellen over  
hun werkzaamheden, die plaats konden vinden dankzij middelen uit het Rijksmuseum Fonds.

De recent door het Rijksmuseum verworven Wombtomb (1968) van de Nederlandse 
kunstenares Ferdi Tajiri-Jansen kon dankzij een legaat grondig worden gerestaureerd.  
De Italiaanse restaurator en onderzoeker Anna Laganà werd ingehuurd voor haar expertise  
op het gebied van moderne materialen.

‘De restauratie van de Wombtomb was een interessante uitdaging die ik samen met de 
textielrestauratoren van het Rijksmuseum ben aangegaan. Het object stelt een met imitatie-
bont beklede grafkist voor met een deksel in de vorm van een vulva − een verwijzing naar 
zowel geboorte als dood. Het publiek mocht vroeger fysiek in de Wombtomb plaatsnemen,  
wat natuurlijk niet gunstig is voor de conditie van het object. Maar de staat was vooral zo slecht, 
doordat het schuim waarmee Ferdi de vorm van de kist 44 jaar geleden had opgebouwd, 
ernstig was gaan verkruimelen en totaal geen stevigheid meer bood. De degeneratie was  
zelfs zo vergevorderd dat er niets anders op zat dan het te vervangen met nieuwe foam.’

‘Het was heel lastig om erachter te komen hoe de Wombtomb van binnen precies was 
opgebouwd. Als een soort archeologen hebben we alle overblijfselen nauwkeurig onderzocht 
en geïnterpreteerd. Gelukkig waren de lijmlagen waarmee Ferdi de verschillende lappen  
en blokken schuim aan elkaar had vastgeplakt nog wel intact. Door deze lijmstroken én de 
binnenzijde van de bekleding na te meten, hebben we het kunstwerk zo goed mogelijk  
kunnen reconstrueren.’

‘Om te voorkomen dat dit met de nieuwe vulling ook zou gebeuren, gingen we op zoek  
naar de reden voor de sterke degeneratie van het schuim. Na materiaalanalyse, uitgevoerd  
door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, bleek dat Ferdi voornamelijk een soort foam 
heeft toegepast waarvan nu bekend is dat die erg slecht tegen vocht kan. Het oude, tochtige 
Limburgse familiekasteel van de Tajiri’s, waar het werk tot voor kort altijd heeft gestaan, was 
dus niet de meest ideale omgeving. De enige twee stukken schuim die nog wel in goede 
conditie verkeerden, waren van ether polyurethaan, dat dan weer zeer gevoelig is voor licht. 
Maar kennelijk had de dikke bekleding van de Wombtomb dit al die jaren perfect afgeschermd.’

‘Voor de nieuwe vulling gaven wij dus ook de voorkeur aan schuim van de ‘ether’-soort. De 
zoektocht naar een geschikt stuk had nog heel wat voeten in aarde. Het eerste stuk dat we in 
maart 2013 kochten, had de perfecte combinatie van stevigheid en flexibiliteit. Voordat we met 
de reconstructie aan de slag gingen, werd de foam eerst geanalyseerd om te controleren of het 
wel echt ‘ether’-schuim was, zoals de verkoper had beweerd. Dat bleek het geval, maar de test 
gaf tot onze schrik ook een onverwacht resultaat. In het schuim bleek een giftig gas aanwezig 
te zijn dat bij de vervaardiging was vrijgekomen. Het ontgassingproces dat eigenlijk in de 
fabriek hoort te gebeuren, was kennelijk nog niet afgerond. Helaas konden we hier niet langer 
op wachten, want de Wombtomb moest op tijd klaar zijn voor de heropening in april. We hebben 
stad en land afgezocht, maar nergens konden we een vergelijkbaar stuk vinden dat al was uit-
gedampt. Uit voorzorg voor het museumpersoneel, het publiek en het object zelf hebben we 
daarom besloten om een tijdelijke vulling te maken van een oudere, wat zachtere foam die al 
gasvrij was. Omdat dit materiaal qua structuur echter niet helemaal aan onze wensen voldoet, 
gaan we dit nog wel vervangen als het eerder gekochte schuim straks helemaal is uitgedampt.’

‘Het maken van de reconstructie was een echte puzzel. Al met al kwam deze ongeplande, 
extra oefening met het tijdelijke schuim dus eigenlijk heel goed van pas.’

Dankzij de steun van het Gieskes-Strijbis Fonds kon het imposante, 17de-eeuwse  
‘Doomer-kabinet’ een grote schoonmaak- en opknapbeurt krijgen. Junior restaurator  
Saskia Smulders-de Jong werkte hieraan mee.

‘Het Doomer-kabinet is een van de absolute topstukken van de meubelcollectie van het 
Rijksmuseum. Om het meubel gedurende de verbouwing van het hoofdgebouw toch aan het 
publiek te kunnen tonen, stond het de laatste jaren onafgebroken opgesteld in de Philips-
vleugel. Die ging pas een maand voor de heropening van het museum dicht, waardoor het 
kabinet in zeer kort tijdbestek gereed gemaakt moest worden voor de nieuwe opstelling.’

‘Het kabinet moest nodig een keer zorgvuldig schoongemaakt worden. Het ebbenhout had 
een doffe, grauwe waas gekregen. Daarnaast hebben we de stukjes fineer, parelmoer en lijst-
werk die hier en daar los waren gaan zitten weer goed vastgezet en zijn er wat ontbrekende 
stukjes aangevuld. Omdat we maar zo weinig tijd hadden, hebben we er met een team van 
maar liefst vijf man aan gewerkt. Het was echt all hands on deck.’ 

‘Het was een fantastische ervaring om aan dit meubel te werken. We hebben het in het atelier 
uit elkaar gehaald en dan zie je het ongelooflijke vakmanschap waarmee het is gemaakt.  
Na het reinigen hebben we de kast op zaal opgebouwd, zodat we het resultaat in de 
uiteindelijke belichting konden beoordelen. Het aanzien bleek gelukkig al zo veel te zijn 
verbeterd dat het niet nodig was om nog meer aan de afwerklaag te doen. Het ebbenhout 

Saskia Smulders-de Jong consolideert de pigmenten en laklagen  
van een van de panelen van het Leeuwarder lakkabinet

Aanstelling Saskia Smulders als junior restaurator 
met steun van het Irma Theodora Fonds

Foto Erik Smits

Anna Laganà verricht onderzoek voor de restauratie  
van de Wombtomb. De restauratie is mogelijk gemaakt 
dankzij een legaat

Foto Erik Smits
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heeft weer het diep zwarte, glimmende uiterlijk dat Doomer voor ogen moet hebben gehad. 
Dat is vooral goed zichtbaar bij de waaierlijsten op de deurtjes, die het licht zo mooi alle  
kanten op weerkaatsen.’

‘Tijdens het schoonmaken hebben we in een spleet aan de binnenkant van de bovenkast 
trouwens nog een origineel stukje parelmoer van een van de ingelegde bloemen terug-
gevonden. De oude restauratie ervan had een storende, afwijkende kleur, dus we zijn er erg  
blij mee dat we deze hebben kunnen vervangen door het originele stukje. Zo zie je maar dat  
dit soort oude meubelen nog fijne verrassingen voor ons in petto kunnen hebben!’

Dankzij de steun van de Stichting Kramer-Lems kon metaalrestaurator Arie Pappot  
in 2013 van start met zijn promotieonderzoek (RMA/UvA) naar de ontwikkeling van  
de koper- en bronsindustrie in de Nederlandse 17de eeuw. 

‘Soms zijn er twijfels over de ouderdom van een voorwerp of de plek waar het is gemaakt. 
Technisch onderzoek kan daar dan meer duidelijkheid over geven. Tijdens mijn eerdere aan-
stelling als junior restaurator bij het Rijksmuseum van 2009 tot 2012 heb ik een aantal bronzen 
objecten in de collectie op die manier bestudeerd. Daarbij maakte ik onder meer gebruik van 
bepaalde testen waarmee je heel gedetailleerde informatie kunt krijgen over de legering- 
s amenstelling van het brons. De data die daaruit voortkomen, kun je vervolgens met die van 
andere bronzen objecten vergelijken, maar ik realiseerde me dat je er pas echt iets zinnigs over 
kunt zeggen als je genoeg weet over de technologische kennis onder de gieters ter plaatse en 
de metalen die zij tot hun beschikking hadden. Als het gaat om Nederlandse bronzen wringt 
daar helaas nog altijd de schoen.’

‘Met mijn promotieonderzoek wil ik hier verandering in brengen. Ik richt me vooral op de  
17de eeuw, omdat de Nederlandse Republiek toen een belangrijk knooppunt in de metaal-
handel was en er hier relatief veel gegoten werd. Niet alleen klokken en kanonnen maar ook 
sculptuur. Op dit moment probeer ik in kaart te brengen welke metalen en technologische 
kennis men hier toen voorhanden had. In het tweede deel van mijn onderzoek ga ik die 
ge gevens vergelijken met de materiaaleigenschappen van objecten waarvan we zeker weten 
dat ze in de 17de eeuw in Nederland gegoten zijn. Klokken en VOC-kanonnen zijn daarvoor 
bijzonder goed geschikt, omdat ze vaak zijn gedateerd.’

‘Uiteindelijk hoop ik dat we de complexe data van een legeringsanalyse voortaan beter 
kunnen interpreteren. Zodat je bijvoorbeeld kunt zeggen: oké, die en die eigenschappen komen 
voort uit het Zweedse koper dat Nederland toen importeerde. Dit soort van technische kunst-
geschiedenis staat nu echt nog in de kinderschoenen. Dankzij de steun van de Stichting  
Kramer-Lems lopen we als Rijksmuseum dus ruim voor de troepen uit.’

 

Arie Pappot voert XRF-analyse uit van de metaalsamenstelling 
van een 13de-eeuws bronzen Christusbeeld. Het beeld is massief 
gegoten en aan de voorzijde verguld.

Aanstelling Arie Pappot als onderzoeker met steun  
van Stichting Kramer-Lems

Foto Erik Smits
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De Cuypersroute: beleef het gebouw als KunstwerK

Het Rijksmuseum is meer dan alleen een gebouw waarin kunst wordt getoond, het is  
met recht zélf ook een kunstwerk te noemen. En dat is precies hoe architect Pierre Cuypers  
(1827–1921) het bedoeld heeft. Het bouwwerk moest samen met de tuinen en de collectie een 
totaalbeleving vormen. In de loop van de vorige eeuw werden de oorspronkelijke decoraties 
echter als storend beschouwd en witgekalkt, weggebikt of afgetimmerd. Inmiddels is het 
19de-eeuwse gebouw herboren als een museum van de 21ste eeuw waarin bezoekers weer 
kunnen genieten van het spectaculaire totaalkunstwerk dat Cuypers ooit had nagestreefd. 

‘Door de oorspronkelijke decoraties terug te brengen, werd het museumgebouw in wezen  
tot object verklaard’, legt Jenny Reynaerts uit, senior conservator 18de en 19de eeuw en leider 
van het project ‘De Cuypersroute’. ‘En net als de andere kunstwerken in het museum verdienen 
de architectuur en de decoraties dan ook nadere toelichting.’ Het initiatief voor de route en de 
financiering kwam van het Familie Staal Fonds, opgericht door een familie die veel affiniteit 
heeft met architectuur en het belangrijk vindt dat bezoekers aan het Rijksmuseum ook het 
gebouw zelf als kunstwerk leren waarderen.

De Cuypersroute kan op drie verschillende manieren worden afgelegd. Museumbezoekers 
kunnen kiezen uit een rondleiding, een multimediatour (te huur bij de balie of gratis te 
downloaden als app op een smartphone of tablet) of een zelfstandige wandeling langs de  
18 informatiebordjes in gebouw en tuin met behulp van een speciale plattegrond die gratis 
verkrijgbaar is. Daarnaast is in de museumwinkel nog een rijkgeïllustreerde publicatie over  
het museumgebouw verkrijgbaar, geschreven door Reynaerts. ‘Er is op deze manier voor elk 
wat wils. Het publiek toont zich enorm geïnteresseerd, zo was het boekje na een paar maanden 
al aan een herdruk toe.’

Voor de samenstelling van het boekje heeft Reynaerts dankbaar gebruikgemaakt van de 
onlangs digitaal ontsloten fotocollectie van het Amsterdams Historisch Archief, waartoe ook 
vele foto’s van het in- en exterieur van het Rijksmuseum behoren die over de jaren heen  
zijn gemaakt. ‘Niemand had nog goed naar dit beeldmateriaal gekeken, terwijl het in veel 
gevallen de sleutel was tot het juiste begrip van de decoraties die we wilden terugbrengen.  
Uit de foto’s van de Eregalerij bleek bijvoorbeeld dat de geschilderde vrouwelijke allegorieën 
van verschillende kunsten en ambachten boven de zijkabinetten, aan bepaalde provincie-
namen waren verbonden. Zo was Zuid-Holland gekoppeld aan de plateelbakkerij, verwijzend 
naar het Delfts blauw, Zeeland aan de tapijtindustrie en Gelderland aan de meubelkunst.  
Dit was ons volstrekt onbekend, omdat de provincienamen al zo lang geleden waren over-
schilderd. En sommige verbanden zijn eerlijk gezegd ook nogal vergezocht.’ Lachend:  
‘Want waarom zou je de meubelkunst per se met de provincie Gelderland associëren?’

Behalve langs de decoraties, waaronder de gebrandschilderde ramen en gereconstrueerde 
mozaïekvloer in de Voorhal, voert de Cuypersroute ook langs plekken waar de architectuur  
het beste tot haar recht komt. De oude bibliotheek bijvoorbeeld wordt van bovenaf bekeken, 
zodat de indrukwekkende ruimte met zijn wenteltrap en hoge boekenschappen goed kan 
worden overzien. De moderniseringen van architecten Cruz en Ortiz, zoals het Atrium en  
het nieuwgebouwde Aziatische Paviljoen, worden in de tour uiteraard niet overgeslagen. 
Reynaerts: ‘Met deze interventies hebben zij de architectuur een ontzettend moderne uit-
straling weten te geven. Ondanks de terugkeer van veel van de 19de-eeuwse decoraties is  
het daardoor echt een complex van deze tijd geworden, mede dankzij het strakke tentoon-
stellingsmeubilair van interieurarchitect Wilmotte.’

‘Verder met Cuypers’ was het motto van de renovatie en als je het Reynaerts vraagt,  
is het eindresultaat zeer geslaagd. Met behulp van de Cuypersroute kan de bezoeker hier  
zelf een gefundeerd oordeel over vormen of gewoon genieten van de geüpdatete versie  
van het Gesamtkunstwerk dat Cuypers ooit voor ogen had.

De initialen van koning Willem III en koningin Emma  
in het westelijke trapportaal

Onderzoek en publicatie Cuypersroute met steun van  
het Familie Staal Fonds

Foto afdeling Beeld van het Rijksmuseum

Het gebeeldhouwde portret van Pierre Cupyers aan  
de zijkant van een toren aan de achtergevel

Foto afdeling Beeld van het Rijksmuseum
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De schenKersramen, ontworpen door Irma Boom

In 1885 opende het Rijksmuseum op zijn huidige locatie de deuren. De bouw, maar ook een 
belangrijk deel van de collectie, was nooit tot stand gekomen zonder de steun van parti cu-
lieren. De namen van de schenkers van toen zijn vereeuwigd in een aantal glas-in-lood ramen 
in het museum. Bij de heropening wilde de directie dit blijvende gebaar van dank herhalen,  
dit keer ter ere van de grootste mecenassen van nu. De nieuwe ‘schenkersramen’ bevinden  
zich recht tegenover de ramen uit 1885, naast de Nachtwachtzaal en uitkijkend op het 
vernieuwde Atrium. Ze werden ontworpen door internationaal gelauwerde boekontwerper 
Irma Boom, die eveneens tekende voor het nieuwe logo van het Rijksmuseum.

Irma Boom ontwerpt sinds 2003 voor het Rijksmuseum en is sinds 2010 verantwoordelijk 
voor alle uitingen in het nieuwe Rijksmuseum. Van de museumgids in tien talen tot de 
bewegwijzering en van briefpapier tot affiches. Ook het jaarverslag dat voor u ligt, werd  
door haar ontworpen. ‘Dat ik werd gevraagd om ook de glas-in-loodramen te ontwerpen  
vond ik bijzonder eervol, je voegt iets toe aan de architectuur van het gebouw’, zegt Boom.  
‘Het ontwerpen van glas-in-loodramen staat bovendien in een belangrijke Nederlandse 
traditie. In de collectie van het Gemeentemuseum Den Haag bevinden zich bijvoorbeeld  
mooie voorbeelden van Berlage en de Hongaarse kunstenaar Vilmos Huszár die hier actief  
was. Daarom vond ik het geweldig om voor de schenkersramen gevraagd te worden!’

Uitgangspunt voor het ontwerp van de ramen is het ‘kleuren-DNA’ dat deel uitmaakt van  
de nieuwe visuele identiteit die Boom voor het Rijksmuseum ontwikkelde. In overleg met 
Gregor Weber, hoofd van de afdeling Beeldende Kunst van het Rijksmuseum, maakte zij van  
de belangrijkste schilderijen uit de collectie zogenaamde kleurdiagrammen, waaruit weer  
zes kleuren werden geselecteerd die essentieel zijn voor het desbetreffende werk. Dit palet, 
dat nog steeds in ontwikkeling is, vormt het kleuren-DNA van het museum dat wordt  
gebruikt in vele uitingen, van drukwerk tot website en de artikelen in de museumwinkel. 

Aan de uiteindelijke vorm van de raampartij, die bestaat uit vier vensters van drie meter 
hoog en één meter breed, ging een uitgebreid ontwerpproces vooraf. In eerste instantie  
wilde Boom elk van de 32 schenkers koppelen aan het kleuren-DNA van één schilderij. 

‘Maar op een breedte van één meter bleken zes kleurtjes per strook veel te weinig’, zegt Boom. 
‘Het sprankelende effect dat een glas-in-loodraam kan hebben, kwam zo totaal niet tot uit-
drukking.’ Om tot een visueel interessanter geheel te komen, kreeg elk van de 32 horizontale 
stroken maar liefst twintig ruitjes met verschillende kleuren uit het Rijksmuseum-DNA die 
samen tot één kleurgroep behoren. Naar onderen toe is er sprake van een subtiel kleurverloop 
van bijvoorbeeld bruin naar paars of oranje naar geel. De kleurstroken worden om en om 
afgewisseld met banen van transparant glas met in het zwart de namen van de schenkers.  
Hierdoor ontstaat er een bepaalde ritmiek en moderniteit. 

De individuele glasplaatjes zijn alleen horizontaal met lood gefixeerd. Tijdens een bezoek 
aan de Duitse firma Glasmalerei Peters in Paderborn, die de ramen heeft geproduceerd, kwam 
Boom op dit idee. ‘Normaal gesproken wordt elk stukje glas door een loden frame ingekaderd, 
maar na een proef bleek dat mijn ontwerp daar een veel te klassieke uitstraling van kreeg.  
De voorbeeldrekken met glasmonsters die ik in Duitsland zag, waren een grote inspiratie voor 
de uiteindelijke uitvoering.’ Door minder loden frames te gebruiken, kreeg Boom het lichte, 
moderne resultaat waarnaar ze op zoek was.

Boom is zeer ingenomen met het resultaat. ‘Glas-in-lood heeft een beetje een stoffig imago, 
maar iedereen die komt kijken is totaal verrukt.’ In haar ogen is de opdracht bovendien een 
van de belangrijkste die ze voor het Rijksmuseum heeft uitgevoerd. ‘De visuele identiteit die  
ik voor het museum ontwikkelde, blijft hopelijk een lange tijd in gebruik, maar het is een mooi 
idee dat het kleuren-DNA met de schenkersramen nu een definitieve plaats in het museum 
heeft gekregen.’

Wim Pijbes tijdens de onthulling van de schenkersramen 

Foto Reinier RVDA

De schenkersramen met het Rijksmuseumkleuren-DNA

Foto Iwan Baan
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De AmsterdAm-kist: hoogtepunt Japans laKwerK  
na 350 Jaar terug In Nederland 

In de zomer van 2013 vond een van de spectaculairste veilingaankopen plaats uit de geschie-
denis van het Rijksmuseum. Een wereldberoemde, maar lange tijd verloren gewaande Japanse 
lakkist was eerder dat jaar teruggevonden bij een familie op het Franse platteland. Deze had  
– zich niet bewust van de kunstzinnige en historische betekenis van het object, laat staan de 
waarde ervan − het rijkversierde object jarenlang in gebruik als decoratieve opslag plaats voor 
flessen drank. Gelukkig heeft de 17de-eeuwse kist, die met zijn anderhalve meter lengte bij-
zon der imposant is geproportioneerd, hier nauwelijks onder geleden. Op een barst en een 
aantal kringen na is hij nog helemaal gaaf.

De lakwerkkist is versierd in verschillende soorten maki-e. Dat is een traditionele Japanse 
techniek waarbij de voorstelling wordt weergegeven met zilver- en goudpoeder dat heel 
secuur in de nog natte lak wordt gestrooid. Op de voorkant van de kist is met veel gevoel het 
hoofdstuk ‘De herfststorm’ uit Het verhaal van prins Genji verbeeld, de eerste roman uit de 
wereldliteratuur. Dit boek werd in de 11de eeuw geschreven door Murasaki Shikibu, schrijfster 
en hofdame aan het keizerlijk hof. De decoratie is bijzonder gedetailleerd, met bolletjes zilver 
als dauwdruppels en voor elke kimono een aparte versiering.

Nederland had indertijd als enig Europees land toegang tot Japan. Omstreeks 1640 was het 
zo welvarend en beschikte de VOC over zulke goede contacten in Japan dat de compagnie in 
staat was om lakwerk van de allerhoogste kwaliteit te bestellen en naar Amsterdam te ver-
schepen. De kleine groep voorwerpen die op dat moment werd vervaardigd, geldt als de abso-
lute top van de Aziatische meubelkunst en wordt in de literatuur omschreven als de ‘Fine Group’. 
Kardinaal Mazarin, de puissant rijke eerste minister van Frankrijk onder Lodewijk XIV en een 
van de voornaamste kunstverzamelaars van zijn tijd, wist even voor 1660 in Nederland de hand 
te leggen op ten minste twee grote kisten uit de groep, waaronder de Amsterdam-kist en een 
iets kleiner exemplaar. 

Dat laatste is via enkele omzwervingen in het Londense Victoria and Albert Museum terecht-
gekomen. Ook alle andere objecten uit de ‘Fine Group’, die bestaat uit twaalf lakwerkkisten en 
-kistjes, verdwenen al in een heel vroeg stadium naar het buitenland. Met de nu teruggevonden 
lakkist van Mazarin – de grootste en meest voyante van al – kreeg het Rijksmuseum eindelijk 
een kans om er één terug naar Nederland te halen. Buiten dat het een prachtige illustratie is 
van de belangrijke rol die ons land speelde in de handelsrelaties tussen Azië en Europa, maakt 
de ongeëvenaarde kwaliteit van de kist de centrale positie van Nederland op het gebied van 
de internationale kunstnijverheid in de 17de eeuw in één oogopslag duidelijk.

Na de aankondiging van de veiling gonsde het in de internationale kunstwereld. Het was  
al gauw duidelijk dat de Amsterdam-kist ettelijke miljoenen op zou gaan brengen, want er 
waren verschillende grote kapers op de kust. Er was slechts weinig tijd om geld in te zamelen, 
dus snel handelen was essentieel. Gelukkig kon het Rijksmuseum rekenen op een aantal bij-
zondere begunstigers. De Jaffé-Pierson Stichting, voortgekomen uit het testament van de  
in 1978 overleden dr. Paul Joseph Jaffé, later aangevuld met het vermogen van zijn in 1994 
overleden weduwe Carry Jaffé-Pierson, was al langere tijd bij het Rijksmuseum betrokken.  
Zo liet het echtpaar hun zilvercollectie na en steunde de Stichting diverse aankopen. Toen de 
voorzitter van de Jaffé-Pierson Stichting werd benaderd voor deze bijzondere lakkist, besloot 
het bestuur na een spoedberaad zichzelf op te heffen, zodat het hele kapitaal van de Stichting, 
te weten 2,5 miljoen euro, beschikbaar kon worden gesteld voor de mogelijke aankoop van de 
kist. Een wel heel uitzonderlijk gebaar. Ook de Vereniging Rembrandt handelde vliegensvlug en 
zegde haar steun toe. Met het aankoopbudget beschikbaar uit de jaarlijkse middelen van de 
BankGiro Loterij en een extra bijdrage van JT International wist het Rijksmuseum een dekking 
tot 7 miljoen euro zeker te stellen.

De dag van de veiling, georganiseerd door het kleine veilinghuis Rouillac op het statige Chateau 
de Cheverny, brak aan en er kon tot 5,6 miljoen euro worden geboden. Inclusief 25 procent 
opgeld zou dit neerkomen op de uiterste prijs van 7 miljoen. Dat bedrag gaf een behoorlijke 
kans van slagen. Helaas kreeg het Rijksmuseum te maken met een vasthoudende tegenbieder 
die na de limiet van het museum nog een bod van 5,8 miljoen euro op tafel legde. Gelukkig 
besloten de veilingmeesters het Rijksmuseum nog één kans te geven door wat tijd te rekken. 
In die luttele minuten zag directeur collecties Taco Dibbits, die telefonisch bood, zijn kans 
schoon om algemeen directeur Wim Pijbes te bereiken en de knoop door te hakken de grens 
nog iets op te schuiven. Het was nu of nooit.

Er werd al bijna afgehamerd op het moment dat Dibbits aan de veilingmedewerkster zijn 
nieuwe bod van 5,9 miljoen euro kon doorgeven. Hij was niet al te hoopvol gestemd; omdat 
het bedrag slechts met één ton omhoog was gegaan, kon zijn concurrent wel raden dat dit zijn 
absolute maximum was. De verrassing was dan ook des te groter toen een tegenbod uitbleef, 
het was gelukt! De aankoop van het Rijksmuseum, voor 7.311.000 euro inclusief opgeld, was 
meteen wereldnieuws. In een artikel over de verwerving noemde de Franse krant La Nouvelle 
République de kist ‘la Mona Lisa du mobilier asiatique’ (de Mona Lisa van de Aziatische 
meubelkunst).

Paul Joseph Jaffé (1889−1978) en zijn vrouw Carry Jaffé-Pierson 
(1898−1994) in 1964

Amsterdam-kist, toegeschreven aan de Koami-werkplaats,  
Kyoto, ca. 1635−1645
Lak op hout, h. 63,5 cm, br. 144,5 cm
Inv.nr. AK-RAK-2013-3

Er zijn maar een paar lakkisten van dit niveau in de wereld.  
Het lakwerk is zeer gedetailleerd, met bolletjes zilver als dauw-
druppels. Op de voorkant is een episode afgebeeld uit een  
11de-eeuwse Japanse roman over de avonturen van prins Genji. 
Nederland had in de 17de eeuw als enig Europees land toegang 
tot Japan, waar de VOC voor de top van de burgerij dit bijzon-
dere lakwerk kon bestellen. 

Aankoop met steun van de BankGiro Loterij, de Jaffé-Pierson 
Stichting, de Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar Caius 
Fonds, en JT International Company Netherlands B.V.
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Een paar weken later kwam de lakkist onder grote belangstelling aan in Amsterdam, dezelfde 
stad waar hij 350 jaar eerder ook al stond te prijken voordat hij door kardinaal Mazarin naar 
Frankrijk werd gehaald. Eén ding is zeker: zonder het adequate optreden van de directie  
van het Rijksmuseum en de grote welwillendheid van de begunstigers was dit nooit gelukt  
en waren we de kist opnieuw – en dit keer waarschijnlijk voorgoed − aan het buitenland 
kwijtgeraakt. 

InternatIonal CIrcle 

Het Rijksmuseum bezit wereldwijd een uitgebreid netwerk van toegewijde kunstliefhebbers 
die zich hebben verenigd in de zogeheten International Circle. Ook in 2013 heeft het museum 
weer allerlei exclusieve activiteiten voor dit mondiale gezelschap op poten gezet en ontmoetten 
de leden elkaar bij verschillende gelegenheden. 

In april werd rond de heropening van het Rijksmuseum speciaal voor de buitenlandse  
leden een randprogramma georganiseerd met een boottocht over de Amsterdamse grachten, 
bezoeken aan het huis van de familie Six aan de Amstel en bloemenpark de Keukenhof. 

De jaarlijkse reis vond in oktober plaats en ging dit keer naar Florence onder leiding van 
directeur collecties Taco Dibbits en senior conservatoren Duncan Bull en Frits Scholten. Enkele 
vermaarde musea, monumenten en bezienswaardigheden in en nabij Florence werden aan-
gedaan, waaronder het Bargello, de Villa la Pietra met bijbehorende tuinen en de Biennale 
Internazionale dell’Antiquariato in Palazzo Orsini. Tijdens de reis kwamen ook hidden gems  
aan bod, zoals de geheime passage tussen het Palazzo Pitti en de Uffizi. De muren van deze 
‘Corridorio Vasariano’ zijn bekleed met een verzameling befaamde zelfportretten van kunste-
naars uit het bezit van de Medicifamilie. Er werd bovendien een bezoek gebracht aan het  
schil derijenrestauratieatelier van de Opificio delle Pietre Dure, en een verzamelaar van 
moderne kunst ontving de International Circle voor een bezichtiging van zijn privécollectie. 
Elke avond werd er gedineerd op schitterende plekken, zoals het Palazzo Davanzati en  
Trattoria Omero, met uitzicht over de Florentijnse heuvels.

De International Circle kwam in november nogmaals bijeen in het Institut Néerlandais te 
Parijs voor een private viewing van het werk van de Nederlandse fotograaf Sanne Sannes,  
een tentoonstelling samengesteld door Hans Rooseboom en Mattie Boom, conservatoren 
fotografie bij het Rijksmuseum. ’s Avonds werd gedineerd in de residentie van de Nederlandse 
ambassadeur, waar een schilderij uit het Rijksmuseum − Een leeuw uit de menagerie van 
koning Lodewijk Napoleon door Pieter Gerardus van Os (1808) − tijdelijk in bruikleen hangt.  
De volgende dag volgde een uitgebreid bezoek aan de internationale fotobeurs Paris Photo.
 Lid worden van de International Circle kan op twee manieren. International Patrons (vanaf  
€ 5.000) ontvangen uitnodigingen voor exclusieve internationale events en ontvangsten, 
worden uitgenodigd voor de jaarlijkse kunstreis, hebben onbeperkt gratis toegang tot het 
Rijksmuseum met vijf gasten en ontvangen elk seizoen de Engelstalige, kunsthistorische 
publicatie The Rijksmuseum Bulletin. Leden van de Chairman’s Circle (vanaf € 15.000) genieten 
dezelfde privileges, maar kunnen bovendien gebruikmaken van persoonlijke service, zoals 
advies over het opbouwen van een eigen kunstcollectie, en worden uitgenodigd voor  
het jaarlijkse Chairman’s Circle-diner op een bijzondere locatie.

 

 

International Circle Travel Program 2013 naar Florence

Foto’s Myra May
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NIeuwe schenKIngen, Fondsen op Naam en toezeggIngen

In 2013 heeft het Rijksmuseum Fonds de volgende nieuwe schenkingen,  
Fondsen op Naam en toezeggingen ontvangen:

Bert & Lammie Fonds 
Ten behoeve van de collectie prenten en tekeningen  
uit de 20ste eeuw in de meest brede zin van het woord
€ 50.000 (5 termijnen, vanaf 2013) 

Bestuursfonds Hollandse Meesters
Ten behoeve van educatieve programma’s, projecten, 
middelen en dergelijke
€ 150.000 (5 termijnen, vanaf 2013)

Charlotte en Joop van Caldenborgh 
Ten behoeve van de fontein Hide and See(k) van Jeppe Hein
€ 100.000

Decorative Art Fund 
Ten behoeve van stimulering van de bestudering en 
presentatie van de decoratieve kunsten in het Rijksmuseum 
door verwervingen mogelijk te maken van Europese 
ontwerp- en ornamenttekeningen uit de 16de t/m  
19de eeuw
€ 150.000 (5 termijnen, vanaf 2013) 

De heer en mevrouw Hacquebord-Brandsma 
Ten behoeve van schilderij Schaatswedstrijd voor  
vrouwen,N. Baur
€ 50.000 (5 termijnen, vanaf 2013) 

Ebus Fonds
Ten behoeve van het verlenen van steun in de meest brede 
zin van het woord aan de collectie middeleeuwse kunst  
van het Rijkmuseum en al hetgeen daarmee naar het 
oordeel van het Rijksmuseum verband houdt of daarvoor 
bevorderlijk kan zijn of ten behoeve van educatie in
relatie met het nieuwe Rijksmuseum
€ 150.000 (10 termijnen, vanaf 2013)

Elise Wessels Fonds
Ten behoeve van de Japanse prentencollectie 
van het Rijksmuseum
€ 50.000

Familie Van Ogtrop Fonds 
Ten behoeve van onderzoek en analyse van  
de collectie Italiaanse kunst
€ 250.000 (5 termijnen, vanaf 2013)

Familie M. van Poecke
Ten behoeve van het Rijksmuseum in de meest  
brede zin van het woord
€ 250.000 (5 termijnen, vanaf 2013)

Familie W. Cordia 
Ten behoeve van het Rijksmuseum in de meest  
brede zin van het woord
€ 250.000

Fonds De Haseth-Möller
Ten behoeve van de bevordering van de 18de-eeuwse 
schilderkunst en kunstnijverheid, met name op het 
gebied van onderzoek en opleiding
€ 150.000 (5 termijnen, vanaf 2013)

Fonds Delfts Aardewerk
Ten behoeve van het garanderen en overdragen van 
kennis van Nederlands en specifiek Delfts aardewerk  
in het Rijksmuseum
€ 50.000

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
€ 250.000

Gerard Krans 
Ten behoeve van de publicatie van de Landenreeks
€ 250.000 (5 termijnen, vanaf 2013)

Hannes Postma Fonds 
Ten behoeve van het conserveren en toegankelijk maken 
van werk (bij voorkeur op papier) van Hannes Postma, 
zowel nationaal als internationaal
€ 50.000 (5 termijnen, vanaf 2013) 

Irma Theodora Fonds 
Ten behoeve van het ondersteunen van projecten  
in de meest brede zin van het woord
€ 150.000 (5 termijnen, vanaf 2013)

Het AutoBinck Fonds 
Ten behoeve van aankoop van Koreaanse kunst
€ 100.000 (5 termijnen, vanaf 2013)

Jaffé-Pierson Stichting 
Aankoop Amsterdam-kist
€ 2.500.000

Mondriaan Fonds en Nationaal Aankoopfonds OCW
Aankoop schilderij Verovering van Amerika, J. Mostaert
€ 900.000

Mondriaan Fonds
‘Rondleiden is een vak’, samenwerkingsproject 
Rijksmuseum, Stedelijk Museum, Van Gogh Museum  
en de Universiteit van Amsterdam
€ 75.000
Aankoop 46 aquarellen J.A. Knip
€ 300.000

Stefanie Georgina Alexa Nühn Fonds 
Ten behoeve van aankoop van (internationale) 
documentaire fotografie
€ 60.000 (5 termijnen, vanaf 2013) 

Stichting Greidanus-Formijne 
Ten behoeve van het Rijksmuseum in  
de meest brede zin van het woord
€ 50.000

Stichting de Grimmerschors 
Ten behoeve van de Familiegids 19de eeuw
€ 70.000 (toezegging) 

Stichting Hollands Porselein
Aankoop portretbustes van Michiel de Ruyter  
en Maarten Tromp
€ 10.000

Nicolaas Baur, Schaatswedstrijd voor vrouwen op 
de Stadsgracht te Leeuwarden, 21 januari 1809, 1809
Olieverf op doek, 59,7 x 74,9 cm
Inv.nr. SK-A-5020

In 1809 werd een hardrijschaatswedstrijd voor vrouwen 
gehouden in Leeuwarden. Voor een toegestroomd publiek 
streden vierenzestig ongetrouwde vrouwen om de hoofdprijs, 
een gouden oorijzer. De winnaar was Houkje Gerrits Bouma. 
Voor meer bewegingsvrijheid hadden de schaatsters hun 
mantels afgegooid. Baur schilderde de finalisten met hun 
blote armen en een afgeworpen mantel op het ijs. De weinig 
verhullende kleding zorgde voor veel ophef en daarom was 
het voorlopig de laatste vrouwenwedstrijd. 

Aankoop met steun van de heer en mevrouw 
Hacquebord-Brandsma
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Stichting Kramer-Lems 
Ten behoeve van conservering, restauratie & onderzoek  
en educatie van diverse deelcollecties
€ 1.060.000 (toezegging)

Stichting Michiel de Ruyter
Restauratie geschilderd familieportret Michiel de Ruyter
€ 33.000 

Suit Supply B.V.
Ten behoeve van de Rijksmuseumcollectie

Thurkow Fonds
Aankoop vaas, E. Chaplet 
€ 7.500

Ton en Judy van Heuzen-Dijksma Fonds
Ten behoeve van de collectie zilver en ijsgezichten  
in de meest brede zin van het woord
€ 25.000 (5 termijnen, vanaf 2013) 

De heer H.B. van der Ven
Aankoop vaas ‘Neptune domptant les flots et le triomphe  
de Galathée’, A. Vechte
€ 225.000
Aankoop tekening Rotslandschap met een kasteel, 
J.A. de Gheyn II
€ 153.000

Vereniging Rembrandt en haar Caius Fonds
Aankoop Amsterdam-kist
€ 800.000

Vereniging Rembrandt
Aankoop tekening Rotslandschap met een kasteel,  
J.A. de Gheyn II
€ 150.000

Vereniging Rembrandt en Stichting Nationaal  
Fonds Kunstbezit
Aankoop schilderij Verovering van Amerika, J. Mostaert
€ 1.000.000

Vereniging Rembrandt en haar Hendrik de Jong Fonds  
en Liente Dons Fonds
Aankoop 46 aquarellen J.A. Knip
€ 400.000

VSBfonds
Realisatie Multimediatours (routes middeleeuwen,  
19de eeuw en 20ste eeuw)
€ 130.300
Aankoop schilderij Verovering van Amerika, J. Mostaert
€ 350.000
Aankoop 46 aquarellen J.A. Knip
€ 100.000

AXA IM Benelux N.V.
Restauratie schilderijen Vier regenten en de binnenvader 
van het leprozenhuis te Amsterdam, W. Valckert en  
Drie regentessen en de binnenmoeder van het leprozenhuis 
te Amsterdam, W. Valckert

Willem F.C. Stevens Fonds 
Ten behoeve van educatieve activiteiten van de afdeling 
Conservering & Restauratie van het Rijksmuseum
€ 45.000 (5 termijnen, vanaf 2013) 

Stichting Bennink Foundation
Ten behoeve van het Rijksmuseum ter ondersteuning  
van projecten in de meest brede zin van het woord
€ 250.000 (5 jaarlijkse termijnen, vanaf 2013)

Anonieme schenkers

Jan Mostaert, Episode uit de verovering van Amerika, ca. 1535 
Olieverf op paneel, 86,5 x 152,5 cm
Inv.nr. SK-A-5021

Dit is het vroegst bekende paneel van de verovering van Amerika 
door de Spanjaarden. Opvallend is dat niet de verheerlijking van 
de verovering in beeld is gebracht, maar dat de schilder het ruw 
verstoren van de ‘paradijselijke nieuwe wereld’ door de Europese 
invallers benadrukte.

Aankoop met steun van de BankGiro Loterij, de Vereniging 
Rembrandt en de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit, het 
Mondriaan Fonds en het Nationaal Aankoopfonds van het 
ministerie van OCW, VSBfonds en SNS REAAL Fonds en de familie 
Goudstikker (ter nagedachtenis aan Jacques Goudstikker)

Bijdragen aan het Rijksmuseum voor aanKopen en proJecten 

In 2013 werd een totaalbedrag van € 17.423.598 voor aankopen en projecten door het Rijksmuseum Fonds als bijdrage 
aan het Rijksmuseum ter beschikking gesteld. Per fonds betreft dit de volgende bedragen: 

AXA IM Benelux N.V.
Restauratie geschilderd familieportret Michiel de Ruyter

Bank of America Art Conservation Project: 
Technisch analist schilderijlijsten
€ 59.252

BankGiro Loterij
•  Aankoop foto Dorothea Lange 
  $ 85.000 
•  Aankoop foto Prison Work Gang
  $ 45.000 
•  Aankoop Amsterdam-kist
  € 2.000.000 (2013)
  € 1.300.000 (2014) 
•  Aankoop schilderij Verovering van Amerika, J. Mostaert
  € 3.564.252
•  Bijdrage beeldententoonstelling, Rijkstuinen
  € 209.302
•  Afdracht ‘Rijksmuseum Lot’ t.b.v. Rijksmuseumbus
  € 132.112

Jaffé-Pierson Stichting 
Aankoop Amsterdam-kist
€ 2.500.000

Mondriaan Fonds en Nationaal Aankoopfonds OCW
Aankoop schilderij Verovering van Amerika, J. Mostaert
€ 900.000

Mondriaan Fonds
Aankoop 46 aquarellen J.A. Knip
€ 300.000
Documentaire ‘Dwalen door het Rijksmuseum’
€ 40.000

Prins Bernhard Cultuurfonds
Bijdrage Auditorium
€ 250.000

SNS REAAL Fonds
Aankoop schilderij Verovering van Amerika, J. Mostaert
€ 250.000
Teekenschool
€ 300.000
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Stichting Hollands Porselein
Aankoop portretbustes van Michiel de Ruyter  
en Maarten Tromp
€ 10.000

Stichting Zabawas
Bijdrage Teekenschool
€ 25.000

Thurkow Fonds
Aankoop vaas, E. Chaplet
€ 7.500

Vereniging Rembrandt en haar Caius Fonds
Aankoop Amsterdam-kist
€ 800.000
Aankoop tekening Rotslandschap met een kasteel,  
J.A. de Gheyn II
€ 150.000

Vereniging Rembrandt en Stichting Nationaal  
Fonds Kunstbezit
Aankoop schilderij Verovering van Amerika, J. Mostaert
€ 1.000.000

Vereniging Rembrandt en haar Hendrik de Jong Fonds  
en haar Liente Dons Fonds
Aankoop 46 aquarellen J.A. Knip
€ 400.000

VSBfonds
Aankoop schilderij Verovering van Amerika, J. Mostaert
€ 350.000
Aankoop 46 aquarellen J.A. Knip
€ 100.000

Bervoets Fonds
Aanstelling conservator Marije Jansen
€ 39.890

Bestuursfonds Hollandse Meesters
Vertaling multimediatour Chinees en Russisch 
€ 28.390
Aanstelling leerstoel Frits Scholten VU
€ 25.000 (geëffectueerd in 2013 en 2014)

Charlotte en Joop van Caldenborgh 
Bijdrage aan fontein Hide and See(k) van Jeppe Hein
€ 100.000

De heer en mevrouw Hacquebord-Brandsma
Aankoop schilderij Schaatswedstrijd voor vrouwen,  
N. Baur
€ 50.000

Decorative Art Fund 
Aankopen:
• Ontwerp voor een zoutvat, Marco Marchetti, € 2.550
• Twee ontwerptekeningen voor handschermen, 
 Moreau le jeune, € 2.442 
• Vier ontwerpen, Joseph Nussbaumer, € 4.525
• Tekening van een altaartafel, € 3.800
• Ontwerpen voor vijf cartouches, € 1.300
• Ontwerp voor een kamerwand met schilderingen, 
 € 4.506
• Ontwerp voor twee damcommodes, € 2.354
• Ontwerp voor pendule en twee kandelaars, € 1.260
• Ontwerp voor twee wijnkoelers of vazen en ontwerp
 voor wapen Salm-Reifferscheidt-Dyck, € 5.163

• Twee ontwerpen voor horlogekasten en twee 
 ontwerpen voor wandarmen, € 2.600
• Ontwerp voor een gebeeldhouwde lijst, € 2.250
• Zestien studies, atelier Franz Jacob Kreuter, € 2.032
• Negen ontwerpen voor zilveren voorwerpen, Charles
 Nicolas Odiot, € 5.577
• Ontwerp voor geëmailleerd collier-de-chien, René 
 Lalique, € 2.750
• Ontwerp voor twee handvatten, Luigi Valadier; 
 twee stoelen, Parijs, ca. 1780, € 6.235
• Ontwerp voor sauskom, Charles Nicolas Odiot; ontwerp
 voor kan en schaal, Jean-Baptiste-Claude Odiot, € 4.335
• Zeventig ontwerpschetsen en 7 foto’s, Henry Cameré, 
 € 3.125 
• Twee ontwerpen voor kandelaars, Parijs, eind 18de eeuw, 
 € 626

Don Quixote Fondation
Beeldententoonstelling 
€ 279.070

Ebus Fonds
Aankoop kerstwieg
€ 50.000

Ernst Nijkerk Fonds
Aankoop zilveren doos met abstract-geometrische  
versiering
€ 10.000

De Vink Family
Medialab in de Teekenschool
€ 70.592

Dr. Anton C.R. Dreesmann Fonds
Aanstelling projectmedewerker en materiaalkosten 
verfmonsterdatabase
€ 91.173

Familie M.B.T. de Groot
Aankoop instrumenten FK 23 Bantam 
€ 2.314

Familie M. van Poecke
Aankoop schilderij Zeven kuikens, M. d’Hondecoeter
€ 101.169 

Familie W. Cordia
Aankoop 12 foto’s Viviane Sassen
€ 28.000

Familie Wientjes
Publicatie Landenreeks Ghana
€ 20.891
Aankoop schilderij Zeven kuikens, M. d’Hondecoeter
€ 101.169
Aankoop boek Jamnitzer
€ 36.528Kerstwieg, Jan Borman II, Brussel, ca. 1500−1510

Eikenhout en been, h. 63 cm
Inv.nr. BK-2013-14-1

Kerstwiegjes werden gebruikt voor privédevotie in het gezin, 
maar ook door nonnen in kloosters en tijdens kerkdiensten. 
Daarbij werd een Jezuspopje in lakentjes gewikkeld en 
symbolisch in het wiegje in slaap geschommeld, onder het 
zingen van liedjes. Dit kerstritueel raakte door de Reformatie  
in de 16de eeuw in onbruik en de meeste wiegjes werden 
afgedankt. Nog slechts een handjevol is bewaard gebleven.  
Dit exemplaar is een van de fraaiste, vanwege de ragfijne 
gotische traceringen in de zijkanten van de wieg − een tour  
de force van de beeldsnijder in het stugge eikenhout − en  
de fraai geproportioneerde boog waarin het bedje hangt. 

Aankoop met steun van het Frits en Phine Verhaaff Fonds 
en het Ebus Fonds
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Flora Fonds
Project Digitale Catwalk
€ 29.949

Fonds 1975
Aankoop 24 foto’s Gerard Wessel
€ 2.800

Freek & Hella de Jonge Fonds
Teekenschool
€ 40.000

Frits en Phine Verhaaff Fonds 
Aankoop terracotta beeldhouwmodellen Van der Schardt
€ 60.276
Aankoop kerstwieg
€ 75.000

Gerhards Fonds 
Aankoop 46 aquarellen J.A. Knip
€ 400.000
Aankoop twee landschappen D. Dupré
€ 15.000

Gieskes-Strijbis Fonds 
Diverse restauratoren en een technisch analist  
op de afdeling Conservering & Restauratie
€ 135.376

Goslings NieuwBeerta Fonds
Aankoop Japanse prent, Vrouw na haar bad
€ 8.500
Aankoop 2 Japanse prenten, Europese vrouw  
met geit en Courtisamen Tachibana
€ 7.334
Aankoop Hotei-prent Chinese generaal
€ 2.900

H&H Fonds
Bijdrage Teekenschool
€ 67.000

De heer H.B. van der Ven
Diverse aankopen 

Irma Theodora Fonds
Aanstelling junior restaurator lakkabinet
€ 60.000 (geëffectueerd in 2014)

Johan Huizinga Fonds
Aankoop Surinamica
€ 56.817

Kindereducatie Fonds
Bijdrage Teekenschool
€ 100.000

Legaat ’t Hoen 
Bijdragen voor diverse restauraties
€ 62.767

Louis Vuitton
Teekenschool
€ 25.000 

Manfred & Hanna Heiting Fonds
Onderzoek en publicatie van de reeks  
‘Rijksmuseum Studies in Photography’ 
€ 41.130

Migelien Gerritzen Fonds
Technart Congres
€ 8.000
Historic Painting Techniques
€ 10.000

Mr William Middendorf 
Aankoop terracotta beeldhouwmodellen Van der Schardt
€ 5.567 (geëffectueerd in 2014)

Receptuurboeken Fonds
Aankoop boek Picturae Sinicae, Petrus Schenk
€ 9.000 

Rijksmuseum Fonds
Bijdrage afdeling Development 
€ 200.000

Rijksmuseum International Circle
Bloemen Atrium
€ 62.400 (geëffectueerd in 2013 en 2014)

Sara Geertruida Aalders-Huender Fonds 
Digitaliseren kantcollectie
€ 45.000 (geëffectueerd in 2013 en 2014)

Scato Gockinga Fonds
Film verhuizing scheepsmodel William Rex 
€ 7.973
Aankoop Surinamica
€ 20.000

Schenking Stichting Greidanus-Formijne
Aankoop 5 Modèle de console en Modèles de bougeoir 
navette et de consoles, Jean Charles Delafosse
€ 16.500 

Sem Presser Fonds
Bijdrage Teekenschool
€ 10.323

Staal aan Zee, Tata Steel IJmuiden B.V. 
Aanstelling conservator Aziatische kunst, Anna Ślączka
€ 78.622

Stichting Kramer-Lems
Ontwikkeling Pepper’s Ghost
€ 60.000
Aanstelling onderzoeker Arie Pappot
€ 12.707

Sylvia en Carel Willink Fonds
Ontsluiting van het werk op papier van Carel Willink
€ 14.027 (geëffectueerd in 2014)

VandenBroek Foundation
Jij & de Gouden Eeuw
€ 46.000

Van der Vossen-Delbrück Fonds 
Aankoop Urus boek P. Kobalsky en boek W. Benson
€ 4.180
Aankoop tijdschrift – i10 International Revue
€ 8.495
Aankoop boek – Regel-mässige Zeichnungen en  
Gründliche Anweisung
€ 2.549
Aankoop boek – Heydense afgoden
€ 2.500

van Marle Fonds
Aanstelling onderzoeker
€ 21.974

Virtutis Opus Fonds
Aanstelling conservator maritieme collecties, 
Jeroen van der Vliet
€ 73.148

Willem F.C. Stevens Fonds
Masterclass Delaney Hyperspectraal Imaging
€ 6.000 (geëffectueerd in 2014) 

Schenking inwijdingsceremonie tempelwachters
Diverse bijdragen
€ 23.135

Tiffany & Co. Foundation
Bijdrage objectsteunen juwelen 
(2012, geëffectueerd in 2013)
€ 43.000

OverzIcht van alle Fondsen op Naam en gelabelde schenKIngen met doelstellIng 

De Fondsen op Naam en gelabelde schenkingen bij het Rijksmuseum Fonds worden in dit overzicht vermeld  
op volgorde van oprichtings-/schenkingsdatum  

J.W. Edwin vom Rath Fonds
Aankoopfonds voor schilderijen, prenten of objecten  
in de categorie beeldhouwkunst en kunstnijverheid

M.J. Drabbe Fonds
Biedt middelen voor het verwerven van kunstvoorwerpen 
ten behoeve van de afdeling Aziatische Kunst

Paul Huf Fonds 
Het realiseren van aankopen voor de Nationale Fotocollectie

Veluvine Molijn de Groot Fonds 
Laat jongeren uit Nunspeet op een inspirerende wijze  
kennismaken met het nationaal cultureel erfgoed

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 Rijksprentenkabinet

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 
Biedt middelen voor aankoop en behoud van Nederlandse 
schilderijen uit de 19de eeuw en de Romantische School

Bank ten Cate & Cie Fonds 
Ten behoeve van aankopen, restauratie en onderzoek 
van en naar het textiel voor het interieur

Scato Gockinga Fonds 
Ondersteunt de collectie scheepsmodellen  
in het Rijksmuseum

Angelina Ognibeni-Jan van Hulsen 
Ten behoeve van aankoop, restauratie, tentoonstelling  
en onderzoek van de verzameling Italiaanse tekeningen  
van het Rijksmuseum 

Frits en Phine Verhaaff Fonds 
Aankoop en restauratie van, tentoonstellingen  
over en onderzoek naar middeleeuwse kunst 

Manfred & Hanna Heiting Fonds 
Ter bevordering van fotohistorisch onderzoek, door 
aankomende conservatoren uit binnen- en buitenland, 
aan de hand van originelen uit de Nationale Fotocollectie  
in het Rijksmuseum

Johan Huizinga Fonds 
Ten behoeve van een optimale presentatie van het cultureel 
historisch erfgoed van Nederland in het Rijksmuseum 

Receptuurboeken Fonds 
Aankoop, restauratie, onderzoek en onderwijs ten behoeve 
van receptuurboeken en handleidingen voor de kunstenaar 

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 

A.E. van Kampen Fonds 
Aankoop, restauratie, tentoonstellingen en onderzoek zilver

Bas ten Haaf Fonds 
Komt ten goede aan het optimaal toegankelijk maken  
van het Rijksmuseum voor mindervalide en lichamelijk 
gehandicapte bezoekers

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

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

Willy van der Mandele Fonds 
Ten behoeve van restauratie en onderzoek naar schilderijen 

Knecht-Drenth Fonds
Ten behoeve van het aankopen van Nederlands  
gelieerde schilderijen uit de 20ste eeuw

Migelien Gerritzen Fonds
Ten behoeve van educatieve activiteiten voor  
de afdeling Conservering & Restauratie in de meest  
brede zin van het woord

Staal aan Zee, Tata Steel IJmuiden B.V. 
Ten behoeve van de aanstelling van een conservator  
Indiase kunst 

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

Johanna Kast-Michel Fonds 
Ondersteunt opleidingsmogelijkheden, onderzoek  
en uitvoering van projecten voor restauratoren

VandenBroek Foundation 
Canonproject Publiek & Educatie: Jij & de Gouden Eeuw

Virtutis Opus Fonds 
Ten behoeve van de aanstelling van een conservator en 
restaurator voor het behoud van en wetenschappelijk 
onderzoek naar de collectie marinemodellen

Flora Fonds 
Ten behoeve van de digitalisering en ontsluiting  
van de kostuum- en modeprenten

Fonds 1975
Maakt werving mogelijk ten behoeve van  
de collectie documentaire fotografie

Dr. Anton C.R. Dreesmann Fonds
Ten behoeve van fundamenteel materiaaltechnisch 
onderzoek naar schilderijen

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

Familie M.B.T. de Groot 
Ten behoeve van de aankoop van en publicatie  
over de FK 23 Bantam

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 18de eeuw, 
met name op het gebied van onderzoek en opleiding

Linda H. Kaufman en George M. Kaufman
Ten behoeve van ‘Paris 1650–1900. Decorative Arts  
in the Rijksmuseum’ door Reinier Baarsen 

Louis Vuitton 
Ten behoeve van educatieve programma’s, projecten  
en middelen

Juwelenfonds 
Ten behoeve van de collectie juwelen van het Rijksmuseum

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

Familie Staal Fonds 
Ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van een 
rondleiding over de architectuur van het Rijksmuseum  
en het ondersteunen van de Aziatische collectie

Don Quixote Fondation 
Ten behoeve van de jaarlijkse beeldententoonstelling  
in de Rijkstuinen

Bervoets Fonds 
Ten behoeve van een conservator Japanse prenten

Kindereducatie Fonds
Ten behoeve van het spelenderwijs overdragen van kennis 
van de vaderlandse geschiedenis en kunst aan kinderen

Vincent Mentzel Fonds 
Ten behoeve van het toegankelijk maken van het 
fotojournalistieke werk in de collectie van het Rijksmuseum

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 Conservering & Restauratie

Freek & Hella de Jonge Fonds 
Ten behoeve van de theatrale presentatie van de Gouden Eeuw

Ernst Nijkerk Fonds 
Ten behoeve van educatie, onderzoek en aankoop van de 
collectie zilver van het Rijksmuseum en in het bijzonder 
Amsterdams zilver

De Vink Family 
Ten behoeve van het Media Lab in de Teekenschool 

Henri en Winnie Wientjes 
Ten behoeve van het ondersteunen van projecten  
in de meest brede zin van het woord en  
de publicatie Ghana in de Landenreeks

Stichting Greidanus-Formijne 
Ten behoeve van het Rijksmuseum in de meest  
brede zin van het woord

Willem F.C. Stevens Fonds 
Ten behoeve van educatieve activiteiten van de afdeling 
Conservering & Restauratie van het Rijksmuseum

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

Het AutoBinck Fonds 
Ten behoeve van aankoop van Koreaanse kunst

Familie M. van Poecke 
Ten behoeve van het Rijksmuseum in de meest  
brede zin van het woord

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

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

Bert & Lammie Fonds 
Ten behoeve van de collectie prenten en tekeningen  
uit de 20ste eeuw in de meest brede zin van het woord

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

Charlotte en Joop van Caldenborgh 
Ten behoeve van de fontein Hide and See(k) van Jeppe Hein

Gerard Krans 
Ten behoeve van de publicatie van de Landenreeks

Familie Van Ogtrop Fonds 
Ten behoeve van onderzoek en analyse van  
de collectie Italiaanse kunst

Familie W. Cordia 
Ten behoeve van het Rijksmuseum in de meest  
brede zin van het woord

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

Stichting Kramer-Lems 
Ten behoeve van:
1. Conservator muziekinstrumenten
2. Onderzoeker I: metalen
3. Onderzoeker II: 17de-eeuwse schilderkunst
4. Conservator/restaurator uurwerken
5. Pepper’s Ghost

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

Stichting Bennink Foundation 
Ten behoeve van het ondersteunen van projecten  
in de meest brede zin van het woord

Stichting de Grimmerschors 
Ten behoeve van de Familiegids 19de eeuw

De heer en mevrouw Hacquebord-Brandsma 
Aankoop schilderij Schaatswedstrijd voor vrouwen, 
N. Baur

Rijksmuseum International Circle 
Ten behoeve van diverse projecten in het Rijksmuseum  
in de meest brede zin van het woord

Anonieme schenkers 
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VerantwoordIngsverKlarIng

Besturen en toezicht houden
Het Rijksmuseum Fonds hanteert het bestuursmodel en wordt bestuurd door een onaf-
hankelijk en onbezoldigd bestuur. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven 
natuurlijke personen. Nieuwe bestuursleden worden benoemd door het bestuur, gehoord 
hebbende de hoofddirecteur van het Rijksmuseum. Bij de vervulling van vacatures in het 
bestuur wordt beoordeeld welke specifieke deskundigheid gewenst is. Bestuursleden worden 
benoemd voor een periode van drie jaar. Ieder bestuurslid kan éénmalig worden herbenoemd 
voor nog een periode van drie jaar. 

Het bestuur van het Rijksmuseum Fonds onderschrijft de Code Goed Bestuur voor Goede 
Doelen.

Het bestuur vergadert vier keer per jaar in aanwezigheid van de directie van het Rijksmuseum. 

Het Rijksmuseum Fonds heeft geen personeelsleden in dienst. De fondsenwerving wordt 
verzorgd door de afdeling Development van het Rijksmuseum onder andere middels twee 
medewerkers fondsenwerving die geheel werkzaam zijn voor het Rijksmuseum Fonds.  
De financiële administratie wordt verzorgd door de afdeling Financiële Zaken van het 
Rijksmuseum.

Het bestuur bestaat momenteel uit zes leden en is als volgt samengesteld: een voorzitter, 
penningmeester, en vier leden. De penningmeester en een lid van het bestuur zijn als beleg-
gingsadviescommissie belast met het formuleren van adviezen aan het bestuur met betrek-
king tot het beleggingsbeleid en het toezicht op de uitvoering hiervan. Zij worden hierin 
bijgestaan door een fiduciair vermogensbeheerder die bewaakt of de verschillende vermogens-  
 beheerders handelen volgens het door het bestuur gegeven beleggingsmandaat. De fiduciair 
vermogensbeheerder stelt maandelijks een integrale rapportage op over de performance van 
de beleggingsportefeuilles waarin een analyse wordt gemaakt van de gerealiseerde beleg-
gings uitkomsten ten opzichte van het beleggingsplan. Naast de beleggingsadviescommissie  
is een financiële adviescommissie ingesteld.

Voor elke bestuursvergadering worden door de afdeling Financiële Zaken van het Rijksmuseum 
financiële rapportages gemaakt over de aanwending van de verschillende fondsen, de resul-
taten van de fondsenwerving, de ontwikkeling van de kosten van beheer en administratie en 
van de eigen fondsenwerving. Voor deze laatste kosten hanteert het Rijksmuseum Fonds 
in de meerjarenraming een norm van maximaal 15%, hetgeen lager is dan de door het CBF 
gehanteerde norm van 25%. Het kostenpercentage van de eigen fondsenwerving over 2013 
bedraagt 2,90%. De financiële rapportages worden voor elke vergadering besproken met de 
penningmeester en vervolgens voorgelegd aan het bestuur voorzien van een advies.

Naast het financieel beheer worden op bestuursvergaderingen het jaarplan en de realisatie 
hiervan besproken, beleidsvraagstukken zoals het fondsenwervingsbeleid, de bestuurs-
samenstelling en het eigen functioneren. Ook is in 2013 het functioneren van de bestuursleden 
geëvalueerd. Deze evaluatie vindt jaarlijks plaats.

De door het bestuur aangestelde registeraccountant controleert jaarlijks in het kader van de 
jaarrekeningcontrole de opzet en de werking van de administratieve organisatie en interne 
beheersing. De externe accountant is aanwezig op de bestuursvergadering waarin de jaar-
rekening wordt besproken, vastgesteld en goedgekeurd. 

Doelbereik en efficiënte middelenbesteding
Het Rijksmuseum Fonds streeft ernaar zo effectief en doelmatig mogelijk te werken om  
zijn doelstellingen te realiseren. Dit gebeurt door jaarlijks een operationeel jaarplan met een  
bij behorende begroting op te stellen waarin nader invulling wordt gegeven aan de strategische 
planning en de financiële meerjarenraming. 

Het jaarplan dient als basis voor de begroting van de uitvoeringskosten. Over de voortgang  
van het jaarplan en de uitvoeringskosten wordt ieder kwartaal tijdens de bestuursvergadering 
gerapporteerd.

Beschikbare vermogens worden binnen de gegeven doelstellingen aangewend (tenzij anders  
is bepaald door de schenkers). Op basis van het verwachte rendement van het beleggingsbeleid 
en de aanwezige (niet-endowment)vermogens wordt jaarlijks een budget vastgesteld waar het 
Rijksmuseum een beroep op kan doen voor projecten of aankopen. Het bestuur streeft hierbij 
voor de komende jaren naar een jaarlijkse bijdrage aan het Rijksmuseum van circa € 1 miljoen 
per jaar uit de diverse fondsen op naam. De terugloop die hierdoor ontstaat in de vermogens -

Large Two Forms, Henry Moore, 1966
Brons, l. 610 cm
The Henry Moore Foundation, Perry Green
Inv.nr. LH 556

Henry Moore was in 2013 de eerste in een vijfjarige reeks 
tentoonstellingen in de tuinen van het Rijksmuseum,  
mede mogelijk gemaakt door de Don Quixote Fondation  
en de BankGiro Loterij

Foto Jan Willem Kaldenbach
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 positie zal worden opgevangen door een voortvarend wervingsbeleid dat minimaal een gelijke 
inkomende geldstroom tot stand moet brengen. De jaarlijkse bijdrage van € 1 miljoen aan het 
Rijksmuseum kan nadrukkelijk worden gezien als een streefbedrag waarvan het bestuur  
(zowel naar boven als naar beneden) kan afwijken.

De criteria op basis van een helder geformuleerde procedure en aanvraagformulieren om  
aan spraak te mogen maken op de middelen van het Rijksmuseum Fonds zijn voor medewerkers 
van het Rijksmuseum toegankelijk via het intranet. Projectaanvragen en evaluaties zijn in 
procedures vastgelegd en worden zodanig toegepast. Alle aanvragen worden ter beoordeling  
en goed keuring aan het bestuur voorgelegd. In de notulen van de bestuursvergaderingen wordt 
vastgelegd welke aanvragen gedurende het jaar zijn goedgekeurd door het bestuur. Per kwartaal 
worden rapportages over de voortgang/afhandeling van aanwinsten en activiteiten opgesteld 
die door het bestuur worden beoordeeld.

Communicatie met belanghebbenden
Het Rijksmuseum Fonds streeft naar een heldere informatievoorziening en het structureel 
onderhouden van zijn relaties en belanghebbenden. De belanghebbenden van het Rijks-
museum Fonds zijn zijn begunstigers: de (particuliere) schenkers, institutionele fondsen en 
relaties. Een tweede groep belanghebbenden betreft de medewerkers van het Rijksmuseum.
Het Rijksmuseum Fonds stelt zijn begunstigers regelmatig op de hoogte onder meer door 
(financiële) rapportages en het jaarverslag toe te sturen. Daarnaast worden begunstigers 
betrokken bij evenementen en vinden er (telefonische) contactmomenten plaats gedurende 
het jaar. Afdelingen binnen het Rijksmuseum worden op de hoogte gesteld van ondersteuning 
en voortgang van projecten door directie- en bestuursverslagen en bekendmakingen op 
intranet.

Algemene informatie over het Rijksmuseum Fonds is op te vragen via de website  
www.rijkmuseum.nl/steun. Op deze site worden ook ontwikkelingen, aankopen en  
nieuws feiten met betrekking tot het fonds opgenomen. Foldermateriaal en voorbeelden  
van schenkings akten zijn ook via deze weg op te vragen en te downloaden.

Als zich klachten voordoen, kunnen deze worden gemeld bij het fonds, hiervoor is een 
procedure opgesteld en deze treedt in werking als een klacht zich voordoet.

UItgangspunten reserves en beleggIngsbeleId

Het beleggingsbeleid heeft de intentie dat jaarlijks een bijdrage aan het Rijksmuseum kan 
worden gerealiseerd van circa € 1 miljoen. De structurele ondersteuning op langere termijn  
aan het Rijksmuseum door het Rijksmuseum Fonds is dan alleen mogelijk indien middels de 
resultaten uit een voortvarend wervingsbeleid ten minste eenzelfde inkomende geldstroom 
aan schenkingen en legaten kan worden gegenereerd.

Schenkingen en bijdragen waaraan door de betreffende schenkers geen specifieke doelstelling 
met betrekking tot de aanwending is gegeven, worden toegevoegd aan de reserves van het 
Rijksmuseum Fonds. Het bestuur kan een specifieke bestemming geven aan de reserves en 
heeft in dat kader besloten een tweetal reserves aan te houden. De eerste reserve betreft de 
“Continuïteits Reserve” die wordt aangehouden voor de risico’s op korte termijn en om zeker  
te stellen dat het Rijksmuseum Fonds ook in de toekomst aan zijn verplichtingen kan voldoen. 
Voor het Rijksmuseum Fonds betreft dit vooral de dekking van de jaarlijkse uitvoeringskosten, 
zodat een actief fondsenwervend beleid mogelijk blijft. Dat zal de continuïteit van het fonds 
op de langere termijn moeten waarborgen. Conform de bepalingen uit de Richtlijn Financieel 
Beheer Goede Doelen van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI) is deze 
gemaximeerd op 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie: de uitvoeringskosten. 
Uitgaande van een gemiddeld niveau van de jaarlijkse uitvoeringskosten van circa € 300.000 
is de omvang van deze reserve bepaald op € 450.000. De overige middelen worden samen-
gevoegd in de “Reserve voor (aanvulling) projecten uit eigen middelen”. Deze tweede reserve 
wordt aangehouden voor (incidentele/onvoorziene) bijdragen aan het Rijksmuseum. Dit betreft 
de bijdragen die niet kunnen worden verstrekt uit de reeds aanwezige fondsen, omdat de 
betreffende aanwending niet valt onder de (specifieke) doelstelling van een van de reeds 
aanwezige fondsen, dan wel dat de beschikbare middelen van de verschillende fondsen 
ontoereikend zijn. Ultimo 2013 bedraagt deze reserve € 2.383.569. 

Viviane Sassen, Wási, 2013
C-print, 45 x 30 cm
Inv.nr. RP-F-2013-91-4

Foto gemaakt in Pikin Slee, Suriname

Aankoop met steun van de Familie W. Cordia



40 41

Vermogensbeheer
 

Het Rijksmuseum Fonds heeft een lange beleggingshorizon en heeft een daaruit voortvloeiend 
beleggingsbeleid geformuleerd. 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 wordt steeds afgezet tegen het resultaat van de beleggingsplanindex 
(de benchmark of referentiemaatstaf). Toegevoegde waarde wordt gerealiseerd door het 
vermogen te spreiden over beleggingscategorieën en -componenten, en spreiding aan te 
brengen tussen beleggingsstijlen. Internationale spreiding geeft eveneens een risicoverlagend 
effect op de waardefluctuaties van de totale portefeuille.

Algemeen vermogen: het beleggingsbeleid is afgestemd op het bestedingsbeleid waarbij het 
streven is om jaarlijks een bijdrage van circa € 1 miljoen ter beschikking te kunnen stellen aan 
het Rijksmuseum voor kunstaankopen en projecten, afkomstig uit enerzijds de beleggings-
resultaten en anderzijds fondsenwerving. Het beleggingsplan gaat uit van een strategische 
vermogensverdeling van 60% Vastrentende Waarden, 10% Complementaire Beleggingen en 
30% Aandelen. De governance-structuur rondom het beleggingsproces is zodanig ingericht dat 
de verantwoordelijkheid voor de beleids- en strategische aspecten nadrukkelijk bij het bestuur 
ligt. De fiduciair vermogensbeheerder is verantwoordelijk voor het tactische beleid en het 
dagelijks beheer van de beleggingen. Per 31 december 2013 wordt circa € 16,2 miljoen belegd 
volgens dit beleggingsplan. 

Een groot deel van de beleggingen heeft een maatschappelijk verantwoord karakter. Het beleid 
wordt geformuleerd met informatie afkomstig van meerdere externe specialisten. Op basis 
hiervan wordt een uitsluitingslijst samengesteld, die wordt toegepast bij een groot deel van  
de beleggingen in de portefeuille.

Specifiek vermogen: in overleg kan maatwerk worden geleverd waarbij de schenkers mede de 
risicograad kunnen bepalen. Uitgangspunt hierbij is dat de inrichting van de schenkingen past 
binnen het beleid van het Rijksmuseum Fonds. Momenteel volgt een viertal Fondsen op Naam 
(vooralsnog) hun eigen beleggingsbeleid- en portefeuille-inrichting. De betreffende schenkers 
hebben ervoor gekozen om eigen beleggingscriteria te formuleren, uit te voeren door een door 
henzelf gekozen portefeuillemanager. 

Projectsubsidies: het aanwezige vermogen dat is gekenmerkt als projectsubsidies (inclusief 
het saldo op de stortingsrekening) wordt grotendeels uitgezet op korte-termijn-spaar-
deposito’s en spaarrekeningen.

Viviane Sassen, Song of Time, 2013
C-print, 45 x 30 cm
Inv.nr. RP-F-2013-91-5

Foto gemaakt in Pikin Slee, Suriname

Aankoop met steun van de Familie W. Cordia
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FInancIeel beleId

VErDELING BELEGD VErMOGEN
 VASTRENTEND AANDELEN COMPLEMENTAIRE LIQUIDE TOTAAL % VAN TOTAAL 
   BELEGGINGEN MIDDELEN  
 €  €  €  € €

Fondsen Algemeen  7.544.827  5.524.488  2.003.741  1.112.307  16.185.363 66,1%
Fondsen Specifiek       809.855  1.480.273  92.827  361.862  2.744.817 11,2%
Projectsubsidies   5.569.483                   –             –                     –       5.569.483 22,7%
      
Totaal vermogen (€)  13.924.165  7.004.761  2.096.568  1.474.169  24.499.663 
Totaal vermogen (%) 56,8% 28,6% 8,6% 6,0% 100,0%  
100,0%

AssET MIx EN rENDEMENT IN 2013
 VASTRENTEND AANDELEN COMPLEMENTAIRE LIQUIDE TOTAAL RENDEMENT 
   BELEGGINGEN MIDDELEN  2013

Fondsen Algemeen  46,6% 34,1% 12,4% 6,9% 100,0% 2,1%
Fondsen Specifiek  29,5% 53,9% 3,4% 13,2% 100,0% 7,4%
Projectsubsidies  100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 1,8%
      
Totaal vermogen  56,8% 28,6% 8,6% 6,0% 100,0% 2,1%

VerschIllenanalyse realIsatIe 2013 ten opzIchte van de begrotIng 2013
Het resultaat over 2013 bedroeg € 2.350.830 negatief wat € 1.492.037 positiever is dan het 
begrote negatieve resultaat van € 3.842.867. Dit positievere resultaat is als volgt samengesteld: 

    2013 2013 
    WERKELijK BEGROOT  VERSCHIL 

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving  5.438.560  2.620.000  2.818.560 
Baten uit acties van derden  9.413.499  2.750.000  6.663.499 
Baten uit beleggingen  556.287  719.111  -162.824 
     

       15.408.346  6.089.111  9.319.235  

Lasten 
Besteed aan doelstelling  17.423.598  9.593.333  7.830.265 
Kosten eigen fondsenwerving  157.717   147.750  9.967 
Kosten van beleggingen  14.402  9.145  5.257 
Kosten van beheer en administratie  163.459  181.750  -18.291 
    
 
       17.759.176  9.931.978  7.827.198  
    

Resultaat         -2.350.830  -3.842.867  1.492.037  

Het Rijksmuseum Fonds was in 2013 bijzonder succesvol op het gebied van eigen fondsen-
werving en op het gebied van werven van baten uit acties van derden. De opening van het 
Rijksmuseum op 13 april 2013 was voor velen aanleiding om hun betrokkenheid bij het museum 
te tonen middels het geven van een bijdrage of schenking. In 2013 werden 14 nieuwe Fondsen 
op Naam verwelkomd en werd gewerkt aan de verdere uitbreiding van de Inter national Circle. 
Het aandeel in acties van derden was hoger dan begroot, omdat de uitkeringen over 2013 uit 
de BankGiro Loterij ten behoeve van kunstaankopen hoger waren dan verwacht en omdat een 
geoormerkte afdracht ten behoeve van de Rijksmuseumbus ‘Alle kinderen naar de Nachtwacht’ 
werd ontvangen. Daarnaast werden ten behoeve van een aantal grote aankopen (Mostaerts 
‘Verovering van Amerika’, de Amsterdam-kist, een tekening van De Gheyn en 46 aquarellen van 
J.A. Knip) en een aantal projecten (de Teekenschool en de inrichting van het Auditorium) grote 
bijdragen ontvangen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Jaffé-Pierson Stichting, de 
Vereniging Rembrandt, het SNS REAAL Fonds en het VSBfonds.

Belangrijke uitgangspunten voor de beleggingen zijn het behouden van geschonken vermogen, 
het beheersen van risico’s en het vermijden van (grote) waardedalingen. In dit kader wordt 
een groot deel van de portefeuille belegd in Vastrentende Waarden van hoge kwaliteit. Het 
rendement van de totale portefeuille bedroeg over 2013 +2,1%. De aandelenbeleggingen 
behaalden een sterk positief rendement, de Vastrentende Waarden-beleggingen daalden 
onder invloed van de stijgende kapitaalmarktrente.

De besteding aan de doelstelling kwam hoger uit dan begroot door de eerder genoemde 
bijdragen aan het Rijksmuseum voor een aantal grote aankopen en bijzondere projecten 
waarvoor ook extra fondsen en schenkingen werden geworven. Hiervoor werden ook de 
volledige uitkering over 2013 van de BankGiro Loterij en het niet-bestede deel van de  
BankGiro Loterij-gelden ultimo 2012 van € 3,3 miljoen in zijn geheel aangewend.

De overige kosten (kosten eigen fondsenwerving, kosten van beleggingen en kosten van 
beheer en administratie) kwamen per saldo licht lager uit dan begroot.
 

66,1% 
RMF Fondsen Algemeen
11,2%
RMF Fondsen Specifiek 
22,7%
RMF Projectsubsidies 
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Begroting 2014 en de financiële meerjarenraming 2015-2017 
Het Rijksmuseum Fonds hanteert voor de te realiseren eigen (reguliere) fondsenwerving  
en de kosten van eigen fondsenwerving een norm van 15%. Dit is lager dan de CBF-norm  
die aangeeft dat de kosten eigen fondsenwerving niet meer mogen zijn dan 25% (gemiddeld 
over een periode van drie jaar) van de opbrengsten eigen fondsenwerving.

Naast de reguliere opbrengstenstroom van eigen fondsenwerving kent het Rijksmuseum 
Fonds een incidentele inkomstenstroom 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 loterijacties van de BankGiro Loterij. Hiervoor  
is een overeenkomst afgesloten. 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 aangewend conform de eisen van de BankGiro Loterij. Niet-bestede gelden worden 
aangehouden als vastgelegd vermogen.

Vanaf 2012 worden de aanwezige vermogens, voor zover de schenkingsaktes dit toelaten, 
binnen de gegeven doelstelling aangewend. Gestreefd wordt naar een jaarlijkse bijdrage uit de 
diverse reserves en fondsen (exclusief de projectsubsidies) van circa € 1 miljoen per jaar. Deze 
jaarlijkse bijdrage is een streefbedrag waar het bestuur van kan afwijken, zowel naar boven als 
naar beneden. Voor projectsubsidies is het uitgangspunt dat deze in het jaar van ontvangst 
worden aangewend als bijdrage aan het Rijksmuseum

In de begroting 2014 en de financiële meerjarenraming 2015–2017 wordt er van uitgegaan dat 
het verwacht (langjarig gemiddeld) rendement van het beleggingsplan 3,5% per jaar bedraagt. 
De projectsubsidies worden zoveel mogelijk uitgezet op spaarrekeningen en korte-termijn-
spaardeposito’s. Het hiermee behaalde rendement wordt toegevoegd aan de reserves. De 
begroting 2014 en de meerjarenraming 2015–2017, gebaseerd op bovenstaande uitgangs-
punten, wordt hiernaast weergegeven. 

BEGrOTING 2014 EN MEErJArENrAMING 2015–2017
 
(IN EURO’S) 2014  2015 2016 2017 
  BEGROOT RAMING RAMING RAMING 

Baten 
Baten uit eigen fondsenwerving        2.000.000         1.310.750         1.376.289         1.445.103 
Baten uit acties van derden        2.750.000         2.750.000          2.750.000         2.750.000 
Baten uit beleggingen           694.412            725.470            722.516             720.128 
        
  
         5.444.412         4.786.220         4.848.805         4.915.231  

Lasten
Besteed aan doelstelling: 
Bijdragen aan Stichting 
Het Rijksmuseum        4.936.666         4.594.300         4.620.515         4.648.041  
Kosten eigen fondsenwerving            187.250             196.613             206.443             216.765  
Kosten van beleggingen             15.760              16.075              16.397              16.725  
Kosten van beheer 
en administratie           211.250             221.813             232.903             244.548  
       
  
         5.350.926          5.028.800          5.076.258          5.126.079  

       

Overschot/tekort            93.486            -242.581            -227.453            -210.849  
       
    
Het overschot/tekort wordt als volgt verwerkt: 
Reserves             36.410             -39.400             -48.039             -57.043 
Fondsen algemene 
beleggingsportefeuille            219.474             -46.287             -28.245               -8.590 
Fondsen eigen 
vermogensbeheerders            137.603             143.107             148.831             154.784 
Projectsubsidies, schenkingen 
en bijdragen           -300.000            -300.000            -300.000            -300.000 
       
             93.486            -242.581            -227.453            -210.849  

Percentage kosten eigen fondsenwerving      
(in % van baten 
uit eigen fondsenwerving)  9,36% 15,00% 15,00% 15,00%
(idem maar gemiddeld over 3 jaar)  5,49% 9,09% 13,12% 15,00%
Percentage besteding 
Totaal baten        5.444.412  4.786.220  4.848.805          4.915.231  
Af: niet-besteedbare baten:  

endowment-schenkingen  -150.000  -150.000 -150.000  -150.000 
2% rendement endowment-
beleggingen  -40.500 -40.500 40.500   -40.500 

      
Besteedbare baten         5.253.912           4.595.720           4.658.305          4.724.731  
       

Besteed aan doelstelling 
als percentage van 
besteedbare baten 93,96% 99,97% 99,19% 98,38%
Besteed aan doelstelling 
als percentage van 
de totale lasten  92,26% 91,36% 91,02% 90,67%
Kosten van beleggingen 
als percentage van baten 
uit beleggingen  2,27% 2,22% 2,27% 2,32%
Kosten van beheer en administratie 
als percentage van totale baten 3,88% 4,63% 4,80% 4,98%
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JaarreKenIng

BALANs pEr 31 DECEMBEr 2013     
(IN EURO’S)    31 DECEMBER 2013 31 DECEMBER 2012 

Activa
1. Financiële vaste activa         16.997.715        13.171.952  
2. Vorderingen            3.020.435             660.978  
3. Liquide middelen           7.501.948        10.838.775  
     

Totaal activa         27.520.098        24.671.705  
     

Passiva 
4. Reserves en fondsen
4.1. Reserves             2.833.569          3.155.395  
4.2. Fondsen          17.650.558        19.679.562  
     
         20.484.127        22.834.957  

5. Kortlopende schulden
5.1. Stichting Het Rijksmuseum            6.202.855             944.074  
5.2. Overige te betalen kosten               833.116             892.674  
     
           7.035.971          1.836.748  
     

Totaal passiva         27.520.098        24.671.705  

sTAAT VAN BATEN EN LAsTEN OVEr 2013
(IN EURO’S)   2013  2013  2012 
      WERKELijK  BEGROOT   WERKELijK 

     

Baten 
6. Baten uit eigen fondsenwerving          5.438.560          2.620.000          4.021.695 
7. Baten uit acties van derden           9.413.499          2.750.000          4.403.245 
8. Baten uit beleggingen              556.287             719.111          1.087.340 
      
Som der baten        15.408.346          6.089.111          9.512.280  
     
Lasten
Besteed aan doelstelling      

9. Bijdragen aan Stichting 
Het Rijksmuseum          17.423.598          9.593.333          4.163.901  

Werving baten 
Kosten eigen fondsenwerving               157.717             147.750             169.228  
Kosten van beleggingen               14.402                9.145              15.148  

Beheer en administratie
Kosten van beheer 
en administratie                163.459             181.750             144.430  
     
Som der lasten        17.759.176          9.931.978          4.492.707 
 
     
Resultaat          -2.350.830         -3.842.867          5.019.573  

    
rEsULTAAT BEsTEMMING    

Toevoeging/onttrekking aan:      

Bestemmingsreserves             -321.826             424.629            -183.995  
Bestemmingsfondsen: 
algemeen vermogensbeheer             615.487             355.983          1.886.720  
Bestemmingsfondsen: 
eigen vermogensbeheer             220.545             126.521          1.763.640  
Bestemmingsfondsen: 
projectsubsidies         -2.865.036         -4.750.000          1.553.208  
     
         -2.350.830         -3.842.867          5.019.573  

Percentage kosten eigen fondsenwerving     
Kosten eigen fondsenwerving 
in % van baten uit eigen fondsenwerving  2,90% 5,64% 4,21%
(idem maar gemiddeld over 3 jaar)  4,24% 5,16% 5,10%

Percentage besteding     
Totale baten         15.408.346          6.089.111          9.512.280  
Af: niet-besteedbare baten: 
ontvangen endowment-schenkingen             -161.200            -150.000            -155.000  
2% over in stand te houden vermogens 
endowment-fondsen specifieke vermogensbeheerders            -23.798             -40.500             -35.159  
     
Besteedbare baten        15.223.348          5.898.611          9.322.121  

Bestedingspercentage baten: 
besteed aan doelstelling als percentage 
van (besteedbare) baten  114,45% 162,64% 44,67%
Bestedingspercentage lasten: 
besteed aan doelstelling als percentage 
van de totale lasten  98,11% 96,59% 92,68%
Kosten van beleggingen als percentage 
van baten uit beleggingen  2,59% 1,27% 1,39%
Kosten van beheer en administratie 
als percentage van totale baten  1,06% 2,98% 1,52%
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KAssTrOOMOVErzIChT OVEr 2013    
(IN EURO’S)   2013  2013  2012 
      WERKELijK  BEGROOT   WERKELijK 
 

Saldo van baten en lasten         -2.350.830         -3.842.867          5.019.573  
Aanpassingen voor: 

mutaties ongerealiseerde koersverschillen 
en opgelopen rente             -386.311            -257.431            -890.551  
mutatie vorderingen         -2.359.457                       –             278.756  
mutatie kortlopende schulden          5.199.223                       –         -1.401.743  
    
Netto kasstroom uit operationele activiteiten              102.625         -4.100.298          3.006.035  

 Aankopen effecten   -6.981.236         -1.869.702         -2.915.936 
 Verkopen effecten    3.541.784          1.220.000          2.745.674 
      
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten         -3.439.452            -649.702            -170.262  

Mutatie liquide middelen         -3.336.827         -4.750.000          2.835.773  

Liquide middelen
Stand 1 januari        10.838.775          7.813.230          8.003.002  
Stand 31 december           7.501.948          3.063.230        10.838.775  
     
Mutatie liquide middelen         -3.336.827          -4.750.000          2.835.773  

Toelichting

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 (RJ 650) 
Fondsenwervende Instellingen (herzien 2011).  

Criteria voor consolidatie
Het Rijksmuseum Fonds is nauw gelieerd aan het Rijksmuseum. Consolidatie zou, gezien  
de verschillende aard van de organisaties, geweld doen aan de uniforme en transparante 
verslaggevingseis. 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 opvraag-
baar en/of te raadplegen via de website www.rijksmuseum.nl. Bij de jaarrekening 2013 van  
het Rijksmuseum is op 28 maart 2014 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 gewaardeerd tegen nominale 
waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa betreffen de beleggingen op lange termijn van de reserves en fondsen. 
De obligaties en de aandelen worden hierbij gewaardeerd tegen de beurswaarde ultimo boekjaar. 
Het verschil tussen beurswaarde en de aanschafwaarde wordt verantwoord in de Staat van baten 
en lasten. Gelet op de omstandigheid dat de intentie er is tot het duurzaam aanhouden van de 
effectenportefeuille, is de effectenportefeuille gerubriceerd onder de financiële vaste activa.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

Reserves en fondsen
De reserves en fondsen bestaan uit een tweetal bestemmingsreserves en een groter aantal 
bestemmingsfondsen. Wij verwijzen ter zake naar de toelichting “Uitgangspunten reserves  
en beleggingsbeleid” op pagina 38 van dit verslag.

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 vastgesteld, 
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 fondsenwervende instellingen met het 
CBF-Keur aangemerkt als Aandeel 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 
beheer en administratie.

Vreemde valuta
Bedragen in vreemde valuta zijn opgenomen tegen de per balansdatum geldende 
wisselkoersen.
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Toelichting op de balans per 31 december 2013

1. FINANCIëLE VAsTE ACTIVA 
DE MUTATIES ZijN ALS VOLGT: 
(IN EURO’S)    31 DECEMBER 2013 31 DECEMBER  2012 

Balanswaarde per 1 januari     13.171.952        12.111.139 
Bij:  Aankoop effecten     6.981.236          2.915.936 
Af:   Verkoop en uitloting effecten     -3.546.851         -2.829.464 
Bij:  Koerswinst verkoop effecten     5.067              83.790 
Bij/Af:  Mutatie opgelopen rente    4.994               -7.513 
Bij:  Ongerealiseerd koersresultaat boekjaar    381.317             898.064 
      
Balanswaarde per 31 december         16.997.715        13.171.952 

De financiële vaste activa betreffen de aangehouden beleggingen in effecten.  
De samenstelling van deze beleggingen is als volgt:

Aandelen    9.101.329          6.980.154 
Obligaties     7.896.386          6.191.798 
      
         16.997.715        13.171.952 

2. VOrDErINGEN
DIT BETREFT:
(IN EURO’S)    31 DECEMBER 2013 31 DECEMBER  2012 

Bijdrage Vereniging Rembrandt, aquarellen Knip, tekening De Gheyn   550.000 
Mondriaan Fonds, aquarellen Knip    300.000   
BankGiro Loterij 4e kwartaal afdracht ‘Rijksmuseum Lot’   457.005   
BankGiro Loterij 4de kwartaal 2013               418.748             468.671 
SNS REAAL Fonds, bijdrage voor project Teekenschool   300.000   
Prins Bernhard Cultuurfonds, bijdrage Auditorium   250.000   
Particulier, bijdrage voor aankoop tekening De Gheyn   153.000   
Nog te ontvangen van King Baudouin Foundation U.S.    135.526   
VSBfonds, bijdrage voor aankoop aquarellen Knip   100.000   
Familie M. van Poecke, bijdrage aankoop schilderij d’Hondecoeter   51.169 
Suit Supply B.V., schenking    50.000   
VandenBroek Foundation, jaarlijkse bijdrage     50.000   
UBS, te ontvangen creditnota’s over 2013    42.904   
De heer en mevrouw Hacquebord-Brandsma, bijdrage aankoop schilderij N. Baur  40.000   
Stichting Zabawas, bijdrage voor Teekenschool   25.000   
Manfred & Hanna Heiting Fonds, jaarlijkse bijdrage   25.000             189.011 
International Circle, diversen    21.786   
Jaffé-Pierson Stichting, bijdrage Amsterdam-kist   20.000   
AXA IM Benelux N.V., bijdrage restauratie familieportret De Ruyter   18.818   
Overige vooruitbetaalde kosten/te ontvangen bedragen   11.479                3.296 
      
           3.020.435             660.978 

3. LIqUIDE MIDDELEN
DIT BETREFT: 
(IN EURO’S)    31 DECEMBER 2013 31 DECEMBER  2012 
 

Saldi rekeningen courant           5.228.695          5.308.537  
Spaarrekeningen en deposito’s            2.273.253          5.530.238  
    
            7.501.948        10.838.775  
De liquide middelen zijn alle direct opeisbaar.

4. rEsErVEs EN FONDsEN       
 
VERLOOP RESERVES EN BESTEMMINGSFONDSEN (FONDSEN EN FONDSEN OP NAAM) 

 STAND BATEN FONDSEN-  BijDRAGEN AAN OPBRENGST UITVOERINGS- STAND
 01-01-2013  WERVING -/-  RijKSMUSEUM  BELEGGINGEN KOSTEN 31-12-13
    DIRECTE VER-         
     WERVINGSKOSTEN        

Continuïteitsreserve 450.000 – – – – 450.000 
Reserve voor (aanvulling) projecten  
uit eigen middelen      2.705.395     54.412           -200.000             159.340            -335.578        2.383.569  
       
4.1. Reserves     3.155.395           54.412           -200.000             159.340            -335.578        2.833.569 
4.2.1. Fondsen algemene beleggingsportefeuille        
Fonds Aankoop kunstwerken (Erfstelling)     3.994.960                    –                      –              65.009                       – 4.059.969 
Sara Geertruida Aalders-Huender Fonds         48.348                    –            -10.954                   751                       –              38.145 
Maria Adriana Aalders Fonds         12.362                    –                      –                   239                       –              12.601 
Het Autobinck Fonds                  –           20.000                      –                  -352                       –              19.648 
Stichting Bennink Foundation                  –           50.000                      –                  -184                       –              49.816 
Bert & Lammie Fonds                  –           10.000                      –                    -72                       –                9.928 
Bervoets Fonds         41.186           50.000            -39.890                1.233                      –              52.529 
Bestuursfonds Hollandse Meesters        303.264           45.000            -78.638                7.220                       – 276.846 
Fonds Beukenhorst                  –         310.000                      –                6.692                       –            316.692 
Schenking Familie W. Cordia                  –         250.000            -28.000                5.928                       –            227.928 
Decorative Art Fund        100.000           33.890            -54.358                      1                       –              79.533 
Fonds Delfts Aardewerk         64.515           30.000                      –                1.322                       –              95.837 
Dr. Anton C.R. Dreesmann Fonds        199.394           50.000            -91.174                4.322                       –             162.542 
Ebus Fonds         89.235           15.000            -50.000                1.609                       –              55.844 
Flora Fonds         57.453           75.000            -29.949                2.155                       –            104.659 
Fonds 1975         31.955           10.000            -10.000                   602                       –              32.557 
Gerhards Fonds        501.970                    –           -415.000                9.353                       –              96.323 
Fam. M.B.T. de Groot           5.619                    –              -2.315                     60                       –                3.364 
H & H Fonds         37.190           30.000            -67.000                1.339                       –                1.529 
Bas ten Haaf Fonds        466.584                    –                      –                7.593                       –             474.177 
Fonds De Haseth-Möller           7.065           50.000                      –                   330                       –              57.395 
Fonds Haute Couture                  –         250.000                      –               -3.537                       – 246.463 
Manfred & Hanna Heiting Fonds        126.698           46.000            -41.131                2.756                       –             134.323 
Ton en Judy van Heuzen-Dijksma Fonds *                  –             5.000                      –                    -36  –                4.964 
Paul en Hanneke Van Den Hoek Fonds         10.054           10.000  –                   326                       –             20.380 
E.E. ’t Hoen Nalatenschap        151.558             3.125            -62.767                1.855                       –              93.771 
Paul Huf Fonds        135.052             5.000  –                2.279                       –             142.331 
Johan Huizinga Fonds         54.612           27.000            -56.817                   402                       –              25.197 
Van Hulsen-Ognibeni        164.623           40.000                      –                3.330                       – 207.953 
Irma Theodora Fonds *         41.304           50.000            -20.000                1.638                       –              72.942 
Freek & Hella de Jonge Fonds         20.109           20.000            -40.000                   800                       – 909 
Juwelenfonds         12.429           10.000                      –                   470                       –              22.899 
Johanna Kast-Michel Fonds         43.454             4.000                      –                   692                       –              48.146 
Kindereducatie Fonds        103.770                    –           -100.000                2.056                       –                5.826 
Knecht-Drenth Fonds        630.692         100.000                      –              11.890                       – 742.582 
Willy van der Mandele Fonds         95.570                    –                      –                1.555                       –              97.125 
van Marle Fonds         28.965           20.000            -21.974                   573                       –              27.564 
Veluvine Molijn de Groot                34                -34                      –                     –                         –                       – 
Vincent Mentzel        100.000         124.905                      –                  -489                       –             224.416 
Ernst Nijkerk Fonds         30.163           30.000            -40.000                   448                       –              20.611 
Stefanie Georgina Alexa Nühn Fonds                  –           12.000                      –                   140                       –              12.140 
Familie Van Ogtrop Fonds                  –           50.000                      –                   584                       –              50.584 
Hannes Postma Fonds                  –           10.000                      –                   -37                       –                9.963 
Sem Presser Fonds         43.327                    –           -10.323                   743                       –              33.747 
Don Quixote Fondation                  –         400.000           -279.070                1.826                       –             122.756 
J.W. Edwin vom Rath Fonds         76.537                    –                      –                1.245                       –              77.782 
Receptuurboeken Fonds           9.687                    –              -9.000                    -13                       –                   674 
J.A.J. en M.A. Risseeuw Fonds         62.690           10.000                      –                1.183                       –              73.873 
Scato Gockinga Fonds     1.092.259                    –            -27.973              17.662                       –          1.081.948 
Familie Staal Fonds         32.434           50.000                      –                1.341                       –              83.775 
Willem F.C. Stevens Fonds                  –             9.000                      –                    -33                       –                8.967 
Staal aan Zee – Tata Steel Nederland B.V.        466.755                    –            -78.622                7.094                       –             395.227 
VandenBroek Foundation         45.984           50.000            -46.000                   734                       –              50.718 
Frits en Phine Verhaaff Fonds        520.617             1.444           -135.276                7.621                       – 394.406 
Virtutis Opus Fonds        117.426           60.000            -73.148                2.490                       – 106.768 
Van der Vossen-Delbrück Fonds         64.377                    –            -17.723                1.000                       –              47.654 
J. Vrieze       787.456                    –                      –              12.814                       – 800.270 
Louis Vuitton         10.686           25.000            -25.000                   673                       –              11.359 
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VERVOLG VERLOOP RESERVES EN BESTEMMINGSFONDSEN (FONDSEN EN FONDSEN OP NAAM) 

        
(IN EURO’S) STAND  BATEN FONDSEN-  BijDRAGEN AAN OPBRENGST UITVOERINGS- STAND
 01-01-2013  WERVING -/-  RijKSMUSEUM BELEGGINGEN KOSTEN 31-12-13
    DIRECTE VER-         
     WERVINGSKOSTEN        

Elise Wessels Fonds                  –           50.000                      –                   525                       –              50.525 
Schenking H. Wientjes        253.406                    –           -137.697                3.510                       –             119.219 
Sylvia en Carel Willink Fonds         57.827                    –                      –                   941                       –              58.768 
Fonds de Zuidroute                12             9.600                      –                   156                       –                9.768 
        
Subtotaal 4.2.1. Fondsen algemene 
beleggingsportefeuille   11.351.667      2.510.930       -2.099.799            204.357                       –        11.967.155  

4.2.2. Fondsen eigen vermogensbeheerders       
Bank ten Cate & Cie Fonds         41.375                    –                      –                4.153                       –              45.528 
Migelien Gerritzen Fonds     1.697.196           13.400            -18.000              39.950                       –          1.732.546 
Goslings NieuwBeerta Fonds *        676.662           51.200            -18.645             145.154                       –             854.371 
Suman Fonds *         65.058                    –                      –                3.333                       –              68.391 
        
Subtotaal 4.2.2. Fondsen eigen 
vermogensbeheerders    2.480.291           64.600            -36.645            192.590                       –         2.700.836  

4.2.3. International Circle       367.609         278.856            -79.300                       –                       –            567.165   
       
Subtotaal 4.2.3. International Circle       367.609         278.856            -79.300                       –                       –            567.165 

4.2.4. Projectsubsidies, schenkingen en bijdragen       
Schenking M.C.E. Aarts                  –             5.000                      –                       –                       –                5.000 AXA 
AXA IM Benelux N.V.                   –           18.818            -18.818                       –                       –                       – 
Bank of America Conservation Project         86.419                    –            -59.252                       –                       –              27.167 
BankGiro Loterij bijdrage Beeldententoonstelling, 
Rijkstuinen     1.500.000                    –           -209.302                       –                       –          1.290.698 
BankGiro Loterij bijdrage Rijksmuseumbus                  –         580.436           -132.113                       –                       –             448.323 
BankGiro Loterij voor Kunstaankopen      3.319.353       2.733.063        -6.052.416                       –                       –                       – 
Prins Bernhard Cultuurfonds                  –         250.000           -250.000                       –                       –                       – 
Restauratie Beuningkamer        203.900                    –           -203.900                       –                       –                       – 
Schenking K. de Boer                  –             2.500                      –                       –                       –                2.500 
Schenking de Bruijne-Greve                  –             5.000                      –                       –                       –                5.000 
Schenking J.N.A. van Caldenborgh                  –         100.000           -100.000                       –                       –                       – 
Schenking Cocon Vastgoed Management                  –           10.000                      –                       –                       –              10.000 
Schenking mevrouw M. Cupac-Sopic                  –           13.000                      –                       –                       –              13.000 
Schenking Landenreeks Ghana         40.000                    –            -20.891                       –                       –              19.109 
Schenking Greidanus-Formyne                  –           50.000            -16.500                       –                       –              33.500 
Schenking Hacquebord                  –           50.000            -50.000                       –                       –                       – 
Schenking St Hollands Porselein                  –           10.000            -10.000                       –                       –                       – 
Schenking V.P.M. van der Hulst                  –             4.000                      –                       –                      –                4.000 
Schenking inwijdingsceremonie Aziatisch Paviljoen                  –           23.135            -23.135                       –                       –                       – 
Jaffé-Pierson Stichting                  –       2.500.000        -2.500.000                       –                       –                       – 
Stichting Kramer-Lems                  –         110.000            -72.707                       –                       –              37.293 
Schenking G.P. Krans                  –           50.000                      –                       –                       –              50.000 
Samuel H. Kress Foundation                  –           22.263                      –                       –                       –              22.263 
Langgras Nalatenschap           8.876                    –                      –                       –                       –                8.876 
Schenking B.J. Mastenbroek/J. van ’t Hul                  –             3.000                      –                       –                       –                3.000 
Meerstadt voor Directeur Collecties           6.925                    –                      –                       –                       –                6.925 
Schenking Meijers-Nève                  –             2.000                      –                       –                      –                2.000 
Mondriaan Fonds         20.000       1.233.750        -1.240.000                       –                       –              13.750 
Stichting dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds                  –            5.820                      –                       –                       –                5.820 
PACCAR Foundation        112.446                    –                      –                       –                       –             112.446 
Schenking Familie M. van Poecke                  –         101.169           -101.169                       –                       –                       – 
Schenking Familie Pot                  –           64.657                      –                       –                       –              64.657 
Provinciën bijdrage         20.000                    –                      –                       –                       –              20.000 
Vereniging Rembrandt                  –       2.350.000        -2.350.000                       –                       –                       – 
Schenking M.A.G. Smeets                  –                500                      –                       –                       –                   500 
SNS REAAL Fonds                  –         550.000           -550.000                       –                       –                       – 
Gieskes-Strijbis Fonds         48.391           90.000           -135.376                       –                       –                3.015 
Schenking Suit Supply B.V.                  –           50.000                      –                       –                       –              50.000 
TEFAF Museum Restoration Fund           8.775                    –              -8.775                       –                       –                       – 
Teslin Jubileum Project           5.750                    –                      –                       –                       –                5.750 
Schenking St. Thurkowfonds                 – 7.500              -7.500                       –                       –                       – 
The Tiffany & Co. Foundation        99.160 94.650            -43.000                       –                       –             150.810 

VERVOLG VERLOOP RESERVES EN BESTEMMINGSFONDSEN (FONDSEN EN FONDSEN OP NAAM) 

        
(IN EURO’S) STAND  BATEN FONDSEN-  BijDRAGEN AAN OPBRENGST UITVOERINGS- STAND
 01-01-2013  WERVING -/-  RijKSMUSEUM BELEGGINGEN KOSTEN 31-12-13
    DIRECTE VER-         
     WERVINGSKOSTEN        

De heer H.B. van der Ven –        378.000           -378.000                       –                       –                       – 

VSBfonds                  –  450.000  -450.000                       –                       –                       – 
Stcihting Zabawas                  –  25.000  -25.000                       –                       –                       – 
        
Subtotaal 4.2.4. Projectsubsidies, schenkingen 
en bijdragen    5.479.995    11.943.261      -15.007.854                       –                       –         2.415.402  

4.2. Fondsen    19.679.562     14.797.647      -17.223.598             396.947                       –        17.650.558  
       
4 Totaal reserves en fondsen   22.834.957     14.852.059      -17.423.598             556.287            -335.578        20.484.127 

*  Deze Fondsen op Naam hebben een (gedeeltelijke) instandhoudingsverplichting ten aanzien van de ontvangen schenkingen. 

Voor een toelichting op de Continuïteitsreserve, de Reserve voor (aanvulling) projecten uit 
eigen middelen, wordt verwezen naar “Uitgangspunten Reserves en Beleggingsbeleid” op 
pagina 38 van dit verslag. 

Zoals vermeld op pagina 36 van dit verslag (“Verantwoordingsverklaring”) en op pagina 38 van 
dit verslag (“Uitgangspunten Reserves en Beleggingsbeleid”) is ultimo 2011 besloten om met 
ingang van het boekjaar 2012 de endowment-gedachte los te laten voor zover schenkers niet 
anders hebben bepaald. Ultimo 2013 is de samenstelling van de Reserves en fondsen en de 
daarbij behorende door schenkers bepaalde instandhoudingsverplichting als volgt: 

  IN STAND TE   BESTEEDBAAR  TOTAAL
   HOUDEN   VERMOGEN   VERMOGEN 
   VERMOGEN       

4.1. Bestemmingsreserves                        –           2.833.569           2.833.569 
4.2. Bestemmingsfondsen: 
algemeen vermogensbeheer              860.566         11.106.589         11.967.155 
4.3. Bestemmingsfondsen: 
eigen vermogensbeheer              780.770           1.920.066           2.700.836 
4.4. Bestemmingsfondsen: 
projectsubsidies                        –           2.982.567           2.982.567 
        
          1.641.336         18.842.791         20.484.127 

De verdeling van het vermogen naar Reserves, Fondsen algemene beleggingsportefeuille, 
Fondsen eigen vermogensbeheerder en Projectsubsidies ultimo 2013 is als volgt: 

sAMENVATTING VErLOOp rEsErVEs EN BEsTEMMINGsFONDsEN (FONDsEN EN FONDsEN Op NAAM) 
(IN EURO’S)  STAND BATEN FONDSEN-  BijDRAGEN AAN OPBRENGST UIT- STAND
  01-01-2013 WERVING -/-  RijKSMUSEUM BELEGGINGEN VOERINGS- 31-12-2013
    DIRECTE VER-      KOSTEN   
       WERVINGSKOSTEN            

4.1.  Bestemmingsreserves  3.155.395 54.412           -200.000             159.340 -335.578 2.833.569  
4.2.  Bestemmingsfondsen: alge- 

meen vermogensbeheer  11.351.667 2.510.930        -2.099.799             204.357 – 11.967.155  
4.3.  Bestemmingsfondsen:  

eigen vermogensbeheer  2.480.291           64.600            -36.645             192.590 – 2.700.836  
4.4.  Bestemmingsfondsen:  

projectsubsidies  5.847.604    12.222.117     -15.087.154                      – – 2.982.567 
        
  22.834.957 14.852.059 -17.423.598 556.287 -335.578  20.484.127 

Samenstelling vermogen ultimo 2012

58% 
Fondsen algemene 
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en bijdragen
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5. Kortlopende schulden 

5.1. Stichting Het Rijksmuseum 

DIT BETREFT:        
(IN EURO’S)    31 DECEMBER 2013     31 DECEMBER 2012 
       

Stand per 1 januari      944.074           2.386.883 
Mutaties boekjaar:        
Bijdragen ten gunste van Stichting het Rijksmuseum   14.760.208           4.097.320 
Te betalen facturen en kosten     341.894              293.275 
Betaald voorschot aan Stichting het Rijksmuseum   -9.843.321          -5.833.403 

       
Stand per 31 december            6.202.855              944.074  
5.2. Overige te betalen kosten 
    
DIT BETREFT:        
(IN EURO’S)    31 DECEMBER 2013     31 DECEMBER 2012 
       

Kassierfunctie inzake BankGiro Loterij: 
nog aan andere musea te betalen bijdrage              783.270              848.793  
Accountants- en advieskosten                11.106                 9.996  
Jaarverslag                 12.500               12.500  
Nog te betalen kosten                26.240               21.385  

       
               833.116              892.674  

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Rechten op kapitaal
Ultimo 2013 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. 

Staat van baten en lasten over 2013

BATEN      
6. LEGATEN, ErFsTELLINGEN EN sChENKINGEN    
DIT BETREFT:   2013     2013  2012 
(IN EURO’S) WERKELijK   BEGROOT   WERKELijK 

6.1. Legaten en erfstellingen (bestemd)
E.E. ´t Hoen Nalatenschap  3.125 
Migelien Gerritzen Fonds 13.400 
    
             16.525           1.693.251  
6.2. Schenkingen en Fondsen op Naam (bestemd)
Het Autobinck Fonds  20.000 
Stichting Bennink Foundation  50.000 
Bert & Lammie Fonds  10.000 
Bervoets Fonds  50.000 
Bestuursfonds Hollandse Meesters  45.000 
Fonds Beukenhorst  310.000 
Schenking Familie W. Cordia  250.000 
Decorative Art Fund  33.890 
Fonds Delfts Aardewerk  30.000 
Dr. Anton C.R. Dreesmann Fonds  50.000 
Ebus Fonds  15.000 
Flora Fonds  75.000 
Fonds 1975  10.000 
H & H Fonds  30.000 
Fonds De Haseth-Möller  50.000 
Fonds Haute Couture  250.000 
Manfred & Hanna Heiting Fonds  46.000 
Ton en Judy van Heuzen-Dijksma Fonds  5.000 
Paul en Hanneke Van Den Hoek Fonds  10.000 
Paul Huf Fonds  5.000 
Johan Huizinga Fonds  27.000 
Van Hulsen-Ognibeni  40.000 
Irma Theodora Fonds  50.000 
Freek & Hella de Jonge Fonds  20.000 
Juwelenfonds  10.000 
Knecht-Drenth Fonds  100.000 
van Marle Fonds  20.000 
Ernst Nijkerk Fonds  30.000 
Stefanie Georgina Alexa Nühn Fonds  12.000 
Familie Van Ogtrop Fonds  50.000 
Hannes Postma Fonds  10.000 
Don Quixote Fondation  400.000 
J.A.J. en M.A. Risseeuw Fonds  10.000 
Familie Staal Fonds  50.000 
Willem F.C. Stevens Fonds  9.000 
VandenBroek Foundation  50.000 
Virtutis Opus Fonds  60.000 
Louis Vuitton  25.000 
Elise Wessels Fonds  50.000 
Fonds de Zuidroute  9.600 
Goslings NieuwBeerta Fonds  51.200 
Vincent Mentzel Fonds  124.905 
Overig  5.411 
    
         2.559.006           1.742.472  

6.3. International Circle (bestemd)            278.856              117.635  

6.4. Overige schenkingen
Schenking M.C.E. Aarts  5.000 
AXA IM Benelux N.V. 18.818 
Schenking K. de Boer  2.500 
Schenking de Bruijne-Greve  5.000 
Schenking J.N.A. van Caldenborgh   100.000 
Schenking Cocon Vastgoed Management   10.000 
Schenking mevrouw M. Cupac-Sopic   13.000 
Schenking Greidanus-Formyne  50.000 
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VERVOLG LEGATEN, ERFSTELLINGEN EN SCHENKINGEN

DIT BETREFT:  2013      2013  2012 
(IN EURO’S) WERKELijK   BEGROOT   WERKELijK 

Schenking de heer en mevrouw Hacquebord-Brandsma  50.000 
Schenking St Hollands Porselein  10.000 
Schenking V.P.M. van der Hulst  4.000 
Schenking inwijdingsceremonie Aziatisch Paviljoen  23.135 
Stichting Kramer-Lems  110.000 
Schenking G.P. Krans  50.000 
Samuel H. Kress Foundation  22.263 
Schenking B.J. Mastenbroek/J. van ’t Hul  3.000 
Schenking Meijers-Nève   2.000 
Mondriaan Fonds  1.233.750 
Stichting dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds  5.820 
Schenking Familie M. van Poecke  101.169 
Schenking Familie Pot  64.657 
Schenking M.A.G. Smeets   500 
Gieskes-Strijbis Fonds  90.000 
Schenking Suit Supply B.V.  50.000 
Schenking St. Thurkowfonds   7.500 
The Tiffany & Co. Foundation  94.650 
De heer H.B. van der Ven  378.000 
Stichting Zabawas  25.000 
Overige schenkingen (vrij besteedbaar)  52.311 
Overige schenkingen  2.100 
     
         2.584.173              468.337  
     
Totaal     5.438.560          2.620.000          4.021.695  

De verdeling naar vrij besteedbaar en bestemd is als volgt: 

vrij besteedbaar           52.311             873.333              42.746  
bestemd          5.386.249          1.746.667          3.978.949  
     
Totaal  5.438.560          2.620.000          4.021.695  
 

7. AANDEEL IN ACTIEs VAN DErDEN    
DIT BETREFT:  2013      2013  2012 
(IN EURO’S) WERKELijK   BEGROOT   WERKELijK 

BankGiro Loterij bijdrage Rijksmuseumbus  580.436                       –                       – 
BankGiro Loterij bijdrage Beeldententoonstelling, Rijkstuinen –                       –          1.500.000 
BankGiro Loterij voor Kunstaankopen    2.733.063          2.500.000          2.903.245 
Prins Bernhard Cultuurfonds   250.000                        – 
Jaffé-Pierson Stichting   2.500.000                        – 
Vereniging Rembrandt  2.350.000               250.000                       – 
SNS REAAL Fonds   550.000                        – 
VSBfonds   450.000                         – 
      
Totaal         9.413.499          2.750.000          4.403.245  
     
    
De verdeling naar vrij besteedbaar en bestemd is als volgt:     
 
vrij besteedbaar –   –   – 
bestemd         9.413.499          2.750.000          4.403.245 
    
Totaal         9.413.499          2.750.000          4.403.245  

Conform de CBF-richtlijnen worden schenkingen van fondsenwervende instellingen met het 
CBF-Keur aangemerkt als Aandeel in acties van derden. Schenkingen van andere instellingen 
worden aangemerkt als baten eigen fondsenwerving. Het Rijksmuseum Fonds verantwoordt 
de baten indien deze met voldoende betrouwbaarheid en zekerheid kunnen worden 
vastgesteld. 

8. OpBrENGsT BELEGGINGEN
DIT BETREFT:  2013 2013   2012
(IN EURO’S)  WERKELijK BEGROOT  WERKELijK 

Ontvangen intrest obligaties, deposito’s en rekening-
courantsaldi banken            169.903  123.035              98.952  
Ontvangen dividenden (inclusief verrekenbare 
dividendbelasting)                      –  10.000                6.534  
Koerswinst/-verlies verkoop effecten               5.067  328.645              83.790  
Mutatie beurswaarde niet verkochte effecten            381.317  257.431             898.064  
     
Totaal 556.287  719.111          1.087.340  

LAsTEN 
9. BijDrAGEN AAN sTIChTING hET RijksMUsEUM    

Het totaal van de in 2013 aan Stichting het Rijksmuseum verleende bijdragen bedraagt € 17.423.598. Voor een 
toelichting op deze bijdragen wordt verwezen naar pp. 29–33

MODEL TOELIChTING LAsTENVErDELING       
BESTEMMING DOELSTELLING WERVING BATEN BEHEER EN TOTAAL BEGROOT   WERKELijK 
LASTEN     ADMINIS- 2013   2013   2012 
   TRATIE
(IN EURO’S)

Bijdragen aan Stichting 
Het Rijksmuseum 17.423.598  –  – –    17.423.598 9.593.333 4.163.901  
Rijksmuseum medewerker en
administratieve ondersteuning –  50.700   – 50.700        101.400 102.500 100.560  
Advertenties, publiciteit en 
overige kosten fondsenwerving –  99.584   – 24.000        123.584 165.500 138.609  
Kosten jaarverslag  –  7.433  – 7.433         14.866 12.500 8.678
Provisie en bankkosten – – 14.402  –        14.402 9.145         15.148  
UBS, vermogensbeheer –  – – 63.190         63.190 31.000         46.946  
Accountantskosten en 
advies inzake CBF-Keur –  – – 18.136         18.136 18.000         18.865  
        
Totaal  17.423.598     157.717        14.402 163.459   17.759.176 9.931.978     4.492.707  
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Algemene toelichting
De stichting is gehuisvest in het Rijksmuseum te Amsterdam. De 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 tweetal medewerkers fondsenwerving in dienst van wie de 
werkzaamheden geheel ten behoeve van Stichting Het Rijksmuseum Fonds zijn. De kosten 
hiervan worden door Stichting Het Rijksmuseum Fonds vergoed.

De stichting heeft geen personeelsleden in dienst. De bezoldiging van bestuurders over  
2013 bedroeg nihil (2012 eveneens nihil).

Toerekening van kosten
Het Rijksmuseum Fonds hanteert een consistente methodiek bij de toerekening van de kosten 
aan de diverse kostensoorten. Kosten die direct samenhangen met het verwerven van eigen 
fondsenwerving worden verantwoord als kosten “eigen fondsenwerving”. Dit betreft met name 
kosten van advertenties, publiciteit en overige kosten fondsenwerving. De kosten van de 
Rijksmuseummedewerker en administratieve ondersteuning alsmede de kosten jaarverslag 
worden voor 50% als  kosten “eigen fondsenwerving” en voor 50% als kosten “beheer en 
administratie” aangemerkt. Voor zover kosten niet direct toe te rekenen zijn worden deze 
aangemerkt als kosten “beheer en administratie”. Dit betreft de kosten van de fiduciair 
beheerder, accountantskosten en overige algemene kosten.

Instemming bestuur, Amsterdam, 13 augustus 2014
Dhr. B.E.M. Wientjes voorzitter | Dhr. A.L.M. Nelissen penningmeester | Dhr. P. Huvenne lid | 
Mevrouw A. Kruize-Schuitemaker lid | Dhr. J. Scholten lid | Dhr. P.A. Elverding lid
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ControleverKlarIng van de onafhanKelijKe accountant 

Aan: het Bestuur van Stichting Het Rijksmuseum Fonds

Wij hebben de jaarrekening over 2013 van Stichting Het Rijksmuseum Fonds te Amsterdam 
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van 
baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die  
het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de 
Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’, alsmede voor het 
opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 
650 ‘Fondsenwervende instellingen’. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige 
interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk  
te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.  

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, 
waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons 
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat 
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van 
materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden 
zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 
inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als 
gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant 
de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening 
en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden 
die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel 
een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van  
de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur  
van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van 
de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt  
is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling 
van het vermogen van Stichting Het Rijksmuseum Fonds per 31 december 2013 en van het 
resultaat over 2013 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 
‘Fondsenwervende instellingen’. 

Verklaring betreffende het jaarverslag
Op basis van onze werkzaamheden overeenkomstig de Nederlandse controlestandaard 720 
vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek 
of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Richtlijn voor 
de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’ is opgesteld. Tevens vermelden wij 
dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Amstelveen, 13 augustus 2014 
KPMG Accountants N.V.
Drs. E.P. Groenteman RA

MeerJarenoverzIcht 

sTAAT VAN BATEN EN LAsTEN      
(IN EURO’S)  2013 2012 2011 2010 2009
    WERKELijK WERKELijK WERKELijK WERKELijK WERKELijK

Baten 
Baten uit eigen fondsenwerving   5.438.560 4.021.695 2.485.296 1.972.028 1.601.885
Baten uit acties van derden   9.413.499 4.403.245 4.487.301 4.034.252 4.326.979
Baten uit beleggingen   556.287 1.087.340 -23.525 778.726 1.013.936
       
  15.408.346 9.512.280 6.949.072 6.785.006 6.942.800
Lasten       
Besteed aan doelstelling: 
Bijdragen aan Stichting Het Rijksmuseum  17.423.598 4.163.901 4.421.220 3.600.306 6.443.733
Kosten eigen fondsenwerving   157.717 169.228 139.795 107.779 117.311
Kosten van beleggingen   14.402 15.148 8.790 8.429 11.385
Kosten van beheer en administratie  163.459 144.430 124.754 138.322 91.305
       
  17.759.176 4.492.707 4.694.559 3.854.836 6.663.734

       
Overschot/tekort   -2.350.830 5.019.573 2.254.513 2.930.170 279.066
      
Het overschot/tekort is als volgt verwerkt:       

Bestemmingsreserves   -321.826 -183.995 -237.380 410.249 706.835
Bestemmingsfondsen: 
algemeen vermogensbeheer   615.487 1.886.720 851.403 405.337 342.997
Bestemmingsfondsen: 
eigen vermogensbeheer   220.545 1.763.640 -20.577 105.992 160.743
Bestemmingsfondsen: 
projectsubsidies   -2.865.036 1.553.208 1.661.067 2.008.592 -931.509
       
  -2.350.830 5.019.573 2.254.513 2.930.170 279.066

Percentage kosten eigen fondsenwerving       

(in % van baten uit eigen fondsenwerving)  2,90% 4,21% 5,62% 5,47% 7,32%
(idem maar gemiddeld over 3 jaar)  4,24% 5,10% 6,14% 5,53% 5,17%
      
Percentage besteding       
Totaal baten   15.408.346 9.512.280 6.949.072 6.785.006 6.942.800
Af: niet-besteedbare baten:       
endowment-schenkingen   -161.200 -155.000 -165.000 -215.200 -279.393
2% rendement endowment-beleggingen  -23.798 -35.159 -31.700 -7.505 -11.747
       
Besteedbare baten   15.223.348 9.322.121 6.752.372 6.562.301 6.651.660
      
Besteed aan doelstelling als percentage 
van besteedbare baten   114,45% 44,67% 65,48% 54,86% 96,87%
Bestedingspercentage lasten: 
besteed aan doelstelling als percentage 
van de totale lasten   98,11% 92,68% 94,18% 93,40% 96,70%
Kosten van beleggingen als percentage 
van baten uit beleggingen   2,59% 1,39% -37,36% 1,08% 1,12%
Kosten van beheer en administratie 
als percentage van totale baten   1,06% 1,52% 1,80% 2,04% 1,32%
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Josephus Augustus Knip, Begroeide rotsen, ca. 1810
Grafiet, penseel in grijs en diverse kleuren waterverf,  
36,5 x 50,4 cm
Inv.nr. RP-T-2014-14-38

Aankoop met steun van het Gerhards Fonds, 
de Vereniging Rembrandt, het VSBfonds en 
het Mondriaan Fonds

BALANs  2013 2012 2011 2010 2009
 
(IN EURO’S)   WERKELijK WERKELijK WERKELijK WERKELijK WERKELijK
 

Activa       
1. Effecten   16.997.715 13.171.952 12.111.139 9.638.120 9.066.360
2. Vorderingen   3.020.435 660.978 939.734 581.554 547.310
3. Liquide middelen   7.501.948 10.838.775 8.003.002 6.314.479 3.934.116
       
  27.520.098 24.671.705 21.053.875 16.534.153 13.547.786
      
Passiva
4. Reserves en fondsen       
Bestemmingsreserves   2.833.569 3.155.395 3.339.387 3.576.767 3.166.518
Bestemmingsfondsen:  
algemeen vermogensbeheer   11.967.155 11.351.668 9.464.948 8.613.545 8.208.208
Bestemmingsfondsen:  
eigen vermogensbeheer   2.700.836 2.480.291 716.651 737.228 631.236
Bestemmingsfondsen:  
projectsubsidies   2.982.567 5.847.603 4.294.395 2.633.328 624.736
       
  20.484.127 22.834.957 17.815.381 15.560.868 12.630.698
      
5. Schulden op korte termijn       
- Stichting Het Rijksmuseum   6.202.855 944.074 2.386.883 151.738 120.504
- Overige te betalen kosten   833.116 892.674 851.611 821.547 796.584
       
  7.035.971 1.836.748 3.238.494 973.285 917.088
       
  27.520.098 24.671.705 21.053.875 16.534.153 13.547.786
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Adres en InformatIe 

Hoofd Development
Hendrikje Crebolder
020 6747 302
h.crebolder@rijksmuseum.nl

Voor informatie over schenkingen en legaten  
en Fondsen op Naam kunt u contact opnemen met:
Eva Kalis
020 6747 335
e.kalis@rijksmuseum.nl

Jorien Huisman
020 6747 133
j.huisman@rijksmuseum.nl

Voor informatie over institutionele fondsen  
kunt u contact opnemen met:
Meike Le Coultre
020 674 72 52 
m.le.coultre@rijksmuseum.nl

Informatie is eveneens te vinden op 
rijksmuseum.nl/steun 

ABN AMRO rekening:
NL22 ABNA 056 00 20 740
Rijksmuseum
Postbus 74888
1070 DN Amsterdam

Doos met abstract-geometrische versiering, 
Koninklijke Utrechtsche Fabriek van 
Zilverwerken van C.J. Begeer, 1919
Zilver, h. ca. 7 cm
Inv.nr. BK-2013-17

Aankoop met steun van het Ernst Nijkerk Fonds



Colofon 
Eindredactie en samenstelling Eva Kalis en Jorien Huisman 
Development/Rijksmuseum Fonds 
Teksten Bieke van der Mark, pp. 5, 13–25 
Financieel verslag Erwin van Rooij, controller Rijksmuseum
Fotografie afdeling Beeld van het Rijksmuseum, tenzij anders vermeld
Ontwerp Irma Boom Office, Amsterdam
Druk Lenoirschuring, Amstelveen

Foto’s pp. 65−72
Viviane Sassen, Pikin Slee, Suriname, 2013; C-prints, 45 x 30 cm
Aankoop met steun van de Familie W. Cordia
p. 65: Giallo; inv.nr. RP-F-2013-91-6
p. 66: Liba; inv.nr. RP-F-2013-91-7
p. 67: Sleep; inv.nr. RP-F-2013-91-1
p. 68: Mariëtta; inv.nr. RP-F-2013-91-9
p. 69: Bakúba # 1; inv.nr. RP-F-2013-91-2
p. 70: Sling; inv.nr. RP-F-2013-91-8
p. 71: Pási; inv.nr. RP-F-2013-91-3
p. 72: Almando Fuchsia; inv.nr. RP-F-2013-91-10
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