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Ten geleide

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

Doelstelling

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 begin-

sel 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. 

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

In 2007 zijn acht nieuwe Fondsen op Naam in het leven geroepen 

met een totale waarde van ruim € 2 miljoen. Deze fondsen hebben 

uiteenlopende doelstellingen, voorbeelden zijn:

-  Van der Vossen-Delbrück Fonds stelt de bibliotheek in staat aan-

kopen te realiseren van kunsttheoretische en kunsttechnologische 

bronnen.

-  Maria Adriana Aalders Fonds ondersteunt de collectie Vaderlandse 

Geschiedenis en de collectie Nederlands Cultureel Erfgoed.

-  J.A.J. en M.A. Risseeuw Fonds is er voor schilderijen en aquarellen 

uit de periode van de Haagse School.

-  Knecht-Drenth Fonds ondersteunt de aankoop van Nederlandse 

of aan Nederland gelieerde 20ste-eeuwse schilderijen.

-  Migelien Gerritzen Fonds stelt de afdeling Conservering & Res-

tauratie in staat educatieve activiteiten in de breedste zin van het 

woord te organiseren.

-  Staal aan Zee, opgericht door Corus Staal B.V., maakt de aanstel-

ling mogelijk van een conservator Indiase Kunst.

Totaal heeft het Rijksmuseum Fonds in 2007 € 3.410.805 ter beschik- 

king gesteld aan het Rijksmuseum. Een bedrag afkomstig van het 

endowmentfonds, Fondsen op Naam, BankGiro Loterij, projectsub-

sidies en bijdragen en schenkingen van externe fondsen. Met deze 

ondersteuning zijn bijzondere aanwinsten verworven, zoals het top-

stuk uit de Italiaanse barok Het martelaarschap van de zeven broers, de 

zonen van de Heilige Felicitas van de schilder Francesco Trevisani en 

een paar unieke en imposante Japanse tempelwachters. Bovendien 

werd de afdeling Educatie & Publieksinformatie in staat gesteld 

nieuwe educatieve producten te ontwikkelen en te testen. 

Ook dit jaar zijn verschillende Fondsen op Naam aangesproken. Het 

Manfred & Hanna Heiting Fonds heeft bijgedragen aan de realisa-

tie van fotohistorische onderzoeken en dankzij het Veluvine Molijn 

de Groot Fonds werden ook dit jaar alle leerlingen van groep 8 uit 

de gemeente Nunspeet rondgeleid in het Rijksmuseum. Het Johan 

Huizinga Fonds en het Scato Gockinga Fonds hebben bijgedragen 

aan de verwerving van een diorama dat Paramaribo in 1820 toont.

Het fondsvermogen bedroeg eind 2007 € 16,1 miljoen. Dat bete-

kent een stijging van 13,6% ten opzichte van het jaar ervoor. Het 

kostenpercentage van de eigen fondsenwerving over 2007 bedraagt 

4,44%, ruim binnen de door het CBF gestelde norm van 25%. In 

financieel opzicht was 2007 een minder positief jaar voor het Rijks-

museum Fonds. Door het slechte beursklimaat bleven de beleg-

gingsopbrengsten sterk achter ten opzichte van de begroting. Het 

rendement van de totale portefeuille bedroeg 0,6% over 2007.

In het bestuur hebben zich twee wijzigingen voorgedaan. Victor 

Muller heeft zich teruggetrokken als bestuurslid en Wim Pijbes – 

aan het begin van het jaar als bestuurslid van het fonds aangetreden 

– trok zich aan het eind van het jaar terug toen hij zich kandidaat 

stelde als directeur van het Rijksmuseum, een functie waarin hij per 

1 juli 2008 is benoemd.

Het bestuur van het Rijksmuseum Fonds is alle begunstigers, schen-

kers en legatoren zeer erkentelijk voor hun bijdragen. Hierdoor 

worden de conservatoren, restauratoren en educatiemedewerkers 

van het Rijksmuseum in staat gesteld hun werk nog beter te kun-

nen uitvoeren. Met deze extra financiering kunnen nieuwe aanwin-

sten worden verworven en prachtige projecten ten uitvoer worden 

gebracht.

mr. Henk Th.E.M. Rottinghuis

Voorzitter Stichting Het Rijksmuseum Fonds Het Rijksmuseum Fonds ondersteunde in 2007 de afdeling Educatie & Publieks-
informatie voor de vrijdagavondopenstelling. Een van de thema’s was macht: 
‘dress to impress’. Edwin Oudshoorn ontwierp jurken geïnspireerd op de collectie. 
Fashion Week zomer 2007. Foto Jeroen Swolfs.
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Website Held. Gerealiseerd door TWV Media, techniek Driebit, met steun van o.m. 
het Victor Muller Fonds.

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

Mevrouw mr. M. van der Wal
Secretaris

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

Mevrouw drs. A.M. Fentener van Vlissingen
Lid

De heer drs. K.J. Storm
Lid

Het bestuur heeft in het verslagjaar viermaal vergaderd in aan-

wezigheid van de directie van het Rijksmuseum. Daarnaast was 

sprake van tussentijds overleg tussen individuele leden van het 

bestuur en betrokken medewerkers van het Rijksmuseum. Vaste 

agendapunten tijdens de bestuursvergaderingen waren het finan-

cieel beheer, de begroting 2008, het behandelen van financie-

ringsverzoeken, het reglement CBF-Keur en de voortgang van 

Het Nieuwe Rijksmuseum.

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 verant-

woorde manier van fondsenwerving en besteding op het gebied 

van:

- bestuur,

- beleid,

- fondsenwerving, voorlichting en communicatie, 

- besteding van middelen, 

- verslaggeving.

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

Schenken
Voor particulieren kan een schenking ten gunste van het Rijks-

museum Fonds vanuit de fiscale optiek dubbel aantrekkelijk zijn. 

Niet alleen wordt er geen belasting geheven over de vermogens-

overdracht, een schenking aan het Rijksmuseum Fonds is ook 

aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

De hoogte van de aftrek is inkomensafhankelijk en toegestaan 

voorzover het totaal van de giften meer dan 1% van het verza-

melinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek 

bedraagt met als maximum 10% van dat inkomen.

Het belastingvoordeel is veel groter wanneer een schenking aan 

het Rijksmuseum Fonds gelijkmatig wordt verdeeld over ten 

minste vijf kalenderjaren. Deze periodieke schenking krijgt dan 

de vorm van een lijfrente die wordt vastgelegd in een notariële 

akte. Bij een periodieke schenking is de jaarlijkse betaling in zijn 

geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 

Ook een kunstvoorwerp, zoals een schilderij, kan verdeeld in mini-

maal vijf porties aan het Rijksmuseum Fonds worden geschonken. 

In dat geval kan ieder jaar een gedeelte van de waarde van het 

schilderij worden afgetrokken voor de 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, 

- maar ook vermogen in bruikleen of in vruchtgebruik. 

Vermogen in bruikleen of in vruchtgebruik blijft eigendom van 

de erfgenamen. Het Rijksmuseum Fonds ontvangt gedurende een 

door de erflater vastgestelde periode uitsluitend het rendement 

op het vermogen of heeft het gebruik van dat vermogen.

Welke vorm ook wordt gekozen, successierecht wordt bij het Rijks-

museum Fonds niet geheven. 

Fiscale aspecten
van schenken aan het Rijksmuseum Fonds

Fondsen op Naam, schenkingen en legaten zijn van groot belang voor het Rijksmuseum. Voor aankopen, onderwijs en onderzoek is het 
museum mede afhankelijk van deze steun. Elke schenking aan het Rijksmuseum Fonds is van harte welkom. Het Rijksmuseum Fonds is 
geheel vrijgesteld van schenkingsrecht en successierecht. Dat betekent dat er geen belasting wordt geheven over vermogen dat wordt over-
gedragen aan het Rijksmuseum Fonds. 



6 7
Gerrit Schouten, Diorama van de Waterkant van Paramaribo, 1820. Papier, hout, 70,7 x 
102 x 40 cm. Rijksmuseum, Amsterdam, inv.nr. NG-2007-50. Aangekocht met steun 
van de Mondriaan Stichting, Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds en door de 
Fondsen op Naam ondergebracht bij het Rijksmuseum Fonds, Johan Huizinga Fonds 
en het Scato Gockinga Fonds. 

Paramaribo in 1820
Diorama van de Waterkant door Gerrit Schouten

In de deuropening van de winkel staan rollen stof met bonte 

strepen en ruitjes, en op de uitklapvensterbanken zijn borden 

en schalen uitgestald. Het is de winkel van A.H. de Vries die, 

gelet op zijn uithangbord, bestek en andere huishoudelijke 

zaken verkoopt. Een groep indianen met hun drie papegaaien 

en een rood-blauwe ara op een stok, staat op de stoep. Een blan-

ke man en zijn bepakte huisslavin lopen net voorbij en ook de 

dominee, met zijn groene parasol onder de arm geklemd, pas-

seert zojuist. Lopen we een stukje met de dominee mee, dan 

komen we langs Thomas Miller, de schoenmaker die zijn werk-

plaats net over de Engelse brug heeft en druk in de weer is met 

een stel laarzen. Ernaast, bij herberg de Zwaan, drinkt men op 

de goede zaken. We zijn in Paramaribo, aan de Waterkant, in 

het jaar 1820.

In 2007 heeft de afdeling Geschiedenis met enthousiaste steun van diverse fondsen een diorama van de Waterkant in Paramaribo ver-
worven. Het diorama is met de vele figuren en de verzorgde uitvoering van de winkels, karren en kleding zo gedetailleerd dat je steeds 
weer nieuwe dingen ziet en de verhalen als vanzelf boven komen. De indrukwekkende kijkkast werd in 1820 vervaardigd door Gerrit 
Schouten (1779-1839) in opdracht van de Engelse koopman William Leckie (1779-1824) en is een prachtige aanvulling op de vier 
diorama’s van dezelfde kunstenaar die het Rijksmuseum al in zijn collectie had.

De Waterkant
De Waterkant was een centrale plek in de stad. Hier kwamen de 

koopvaardijschepen van over de oceaan aan, maar ook de klei-

nere tentboten waarmee plantage-eigenaren en hun gezinsleden 

zich over de Surinamerivier verplaatsten. Evenals de pondo’s, een-

voudige schepen met een dek van bananenblad die door de loka-

le bevolking werden gebruikt voor het vervoer van goederen. De 

Waterkant was een levendig trefpunt van de handel over zee en 

de binnenvaart over de rivieren richting de plantages. Het huisje 

op de kade rechts op het diorama is het douanekantoor of tol-

huis, ernaast zien we de landingsplaats Plattebrug, waar kleine 

schepen bij eb konden laden en lossen. 

Ook voor de opdrachtgever en eigenaar van het diorama was dit 

een belangrijk stuk van de stad. William Leckie was in 1800 met 

zijn minnares Jane Ann Gill in Paramaribo aangekomen en samen 

met hun dochter woonden ze aan de Waterkant in het huis met 

de groene luiken. Leckie was het Verenigd Koninkrijk ontvlucht 

vanwege zijn onwetmatige relatie met de getrouwde Gill. In Suri-

name hoopte het stel een nieuw leven op te kunnen bouwen, ver 

van roddels en gekrenkte familieleden. Leckie werd een succesvol 

zakenman. De Firma Wm. Leckie & Comp. importeerde diverse 

goederen zoals blijkt uit een advertentie in de Surinaamse Courant 

van 1825 waarin de komst van een nieuwe lading goederen wordt 

aangekondigd: ‘Nieuwe Bakkeljaauw in vaten en kisten, Haring, 

Mackrelen, supra fijne Blom, Tabak, Spermacetie, Kaarsen en 

Planken. En nog voorradig Vleesch en Spek, kompositie Kaarsen, 

Zeep, Pik, Thee, Zuikerkalk, Zout &c &c &c.’ We vinden Leckie 

ook terug in de Surinaamsche Almanak van 1820 als administrateur 

op diverse plantages en als geprivilegieerd kruidenverkoper. Lec-

kie heeft zijn succes mogelijk willen bekronen met de opdracht 

voor een bijzonder diorama. Het zal een kostbare opdracht zijn 

geweest; een dergelijk gedetailleerd exemplaar van dit formaat 

was tot nu toe niet bekend. Vergelijking met stadsplattegronden 

en andere afbeeldingen van de Waterkant in deze periode toont 

aan dat Schouten dit deel van de stad zeer waarheidsgetrouw en 

gedetailleerd heeft vertaald in papieren figuren, huizen en trans-

portmiddelen. Het diorama is daardoor niet alleen een visueel 

aantrekkelijk voorwerp, maar ook een interessante historische 

bron. De naam William Leckie is geregeld in Nederlandse en 

Surinaamse archieven terug te vinden en ook zijn testament is 

bewaard gebleven. Hierin liet hij vastleggen dat hij zijn twee huis-

slaven Bruno en Henry hun vrijheid gunde na een dienstperiode 

van zeven jaar bij Jane Ann Gill.

Vier jaar na de opdracht overleed Leckie op 45-jarige leeftijd. 

Het diorama vond zijn weg naar Engeland, waar de directe naza-

ten van Leckie het zomer 2007 op de markt brachten. 

Schat aan informatie
Van Gerrit Schouten zijn ongeveer 40 diorama’s bekend, alle ver-

vaardigd in Suriname waar hij was geboren en getogen als zoon 

van een Nederlandse vader en een moeder die afkomstig was uit 

een welgestelde Surinaamse familie. De kleurling Schouten was 

als beeldend kunstenaar autodidact. Zijn diorama’s kunnen in 

twee groepen worden verdeeld. De eerste groep bevat voorstellin-

gen van indianenkampen (meestal Caraïben- of Arowakkendor-

pen) en van slavendansen. Deze diorama’s waren bedoeld als sou-

venirs voor reizigers of repatrianten. Schouten vervaardigde ze 

naar een vast patroon, met hooguit enige afwisseling in het aantal 

figuren en hun uitdossing. De tweede groep bestaat uit topografi-

sche diorama’s met een specifieker thema, bijvoorbeeld een por-

tret van een plantage. De vijf diorama’s die het Rijksmuseum nu 

bezit, zijn een mooie afspiegeling van het oeuvre van Schouten en 
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Manfred Heiting (1943) is, zacht gezegd, geen onbekende in de 

wereld van de fotografie. Dat vindt zijn oorsprong in de periode 

dat hij international director of design and creative development was bij 

Polaroid in Amsterdam. Daar kwam hij in contact met vooraan-

staande fotografen en in aanraking met de modernste artistie-

ke en technische ontwikkelingen. Duizenden foto’s gingen door 

zijn handen. Dat leidde tot het aanleggen van een verzameling 

fotografie, die zou uitgroeien tot wat de belangrijkste collectie 

ter wereld is genoemd. Eerst verzamelde Heiting voor de vuist 

weg wat hij mooi vond. ‘Maar een collectie kun je niet bij elkaar 

kopen, die moet groeien. Lang niet alles wat in eerste instantie 

goed lijkt, houdt zich immers staande in de tijd.’ Een selectie 

uit zijn verzameling was in 2001 in het Rijksmuseum te zien in 

de tentoonstelling Portretten & Stillevens, maar het grootste deel 

ervan bevindt zich sinds 2002 in het Museum of Fine Arts, Hous-

ton. ‘Want foto’s overleven niet alleen de fotograaf, maar ook de 

verzamelaar.’ Sindsdien houdt Heiting zich bezig met het verza-

melen en uitgeven van fotoboeken en is hij over de hele wereld 

betrokken bij fotografieprojecten.

Een laboratorium voor nieuwe ontdekkingen
Een van die projecten is het Manfred & Hanna Heiting Fonds, 

een Fonds op Naam van het Rijksmuseum. Volgens Mattie Boom, 

die het project als conservator fotografie begeleidt, is het een 

belangrijke ondersteuning voor het museum. ‘Sinds in 1994 de 

Nationale Fotocollectie onderdak vond bij het Prentenkabinet 

Het Rijksmuseum is ‘ons nationale museum’. Het beheert 
belangrijke objecten van de Nederlandse kunst en geschie-
denis en toont ons daarmee wie we zijn en hoe we waren.

Het Rijksmuseum is een zelfstandige stichting die zelf voor 

een deel voor haar inkomsten moet zorg dragen, onder meer 

door giften en legaten. Een van de mogelijkheden om daar-

aan bij te dragen is een Fonds op Naam. Dat kunnen men-

sen oprichten als ze hun gift (vrij van schenkings- en succes-

sierecht) voor een bepaald doel willen bestemmen. Een Fonds 

op Naam wordt als apart onderdeel van het Rijksmuseum 

Fonds aangewend in goed overleg met de gever, of bij legaten 

volgens de voorwaarden die in de nalatenschap zijn genoemd. 

Op deze manier kan iemand met inachtneming van de eigen 

wensen een belangrijke bijdrage leveren aan de zorg voor ons 

cultureel erfgoed.

Het Manfred & Hanna Heiting Fonds heeft als doelstelling de 

bevordering van fotohistorisch onderzoek door aankomende 

veelbelovende conservatoren uit binnen- en buitenland door 

middel van het werken met originelen uit de collectie van het 

Rijksmuseum en in samenwerking met andere instellingen. 

Informatie over Fondsen op Naam als het Manfred & Hanna Hei-

ting Fonds en over andere mogelijkheden voor schenkingen en 

legaten vindt u op www.rijksmuseum.nl, of bel 020 674 73 35.

Kennis door kijken
Het Manfred & Hanna Heiting Fonds

Sinds 2003 zijn elk jaar twee jonge onderzoekers in de studiezaal van het Prentenkabinet te vinden. Een half jaar lang bestuderen zij 
daar fotowerken uit de collectie van het Rijksmuseum met een beurs van het Manfred & Hanna Heiting Fonds, een bij het Rijksmu-
seum Fonds ondergebracht Fonds op Naam dat speciaal is opgericht om fotohistorisch onderzoek door aankomende, veelbelovende conser-
vatoren uit binnen- en buitenland te bevorderen.

Details van het Diorama van de Waterkant van Paramaribo.

brengen tegelijkertijd uiteenlopende aspecten van de Surinaamse 

samenleving in beeld: het gouvernementspaleis, het gedenkteken 

voor de oud-gouverneur en plantagehouder J.F. de Friderici, de 

Waterkant in Paramaribo, een plantage en een slavendans. In Het 

Nieuwe Rijksmuseum zullen de kijkkasten een prominente plek 

krijgen in de opstelling over de 19de eeuw.

Het Diorama van de Waterkant van Paramaribo behoort tot de topo-

grafische diorama’s van Schouten, maar neemt hierbinnen tege-

lijkertijd een uitzonderlijke positie in vanwege de omvang, de 

gedetailleerdheid en de topografische correctheid. Hierdoor 

levert het een schat aan informatie op: over de diverse winkels, 

het samenleven van de verschillende bevolkingsgroepen en niet 

te vergeten het uiterlijk van dit deel van de stad. Een jaar later 

zou de Waterkant grotendeels verloren gaan bij een brand. Op 

zondag 21 januari 1821 ontstond er brand op het achtererf van 

een huis aan de Waterkant. Het vuur sloeg al snel over naar een 

achterliggend pakhuis, waarna het zich, aangewakkerd door de 

wind, snel verspreidde. In totaal werden 400 woonhuizen en 800 

pakhuizen en bijgebouwen verwoest. Ook openbare gebouwen als 

kerken, de schouwburg, Waag en Weeskamer gingen in rook op. 

Van het stuk Waterkant dat Schouten voor William Leckie vast-

legde, bleef nauwelijks iets over. Leckie moest opnieuw beginnen, 

maar het diorama bleef gelukkig gespaard en gunt ons nu een 

blik op Paramaribo anno 1820.
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Figs. 41 and 42
Hippolyte Wouwermans

Portrait of Congolese women with scarifications and incisions, Antwerp 1894
Collotype, 8.7 x 6.4 cm

From the album Exposition Universelle d’Anvers 1894
Amsterdam, Rijksmuseum, inv. nos. RP-F-2001-7-4-64-A and C

African peoples, remained under govern-
ment guardianship for ten more years after
the abolition of slavery in the colony before
becoming entirely free. They had continued
to live on the plantations and in towns near
whites, and amongst their number was a
selection of mixed-race people who were
labelled according to the ‘amount of white
blood in their veins’: half-caste, mulattoes,
members of castes, quadroons etc.34

All these peoples were therefore gath-
ered together in the same place: the rotun-
da, which enabled spectators to walk all the
way around it and observe the entire group
of indigenous peoples from all angles (fig. 9).

Unlike the other peoples on display at
the exhibition, the Surinamese were not
exhibited outside in the open air surround-
ed alongside the usual artefacts common to
their culture, but in an enclosure. Although
the people from the Insulinde were there to
provide fuller information on the different
elements of their daily life and their (rela-
tive) civilization, those from Surinam were
obviously there for some other reason.35

Descended from nomads or slaves, they did
not really have anything surprising to reveal
in terms of architecture, and as far as the
arts and sciences were concerned, there
was ‘very little to be said on the subject of
the Indian tribes of Surinam. Their artistic
sensibility manifests itself only occasionally

Rijksmuseum Studies in Photography Ethnics and Trade: Photography and the Colonial Exhibitions in Amsterdam, Antwerp and Brussels

23

34 Bonaparte, op. cit. (note 29),
p. 168.
35 Amidst the architectural struc-
tures in various styles were musicians,
dancers, fishermen, carpenters,
weavers, stable boys, etc.

22

through superficial notches on their […]
clubs. The brown Negroes in no way belie
their African origins in the tasteless, over-
elaborate and garish way they decorate
themselves and their tools’.36 In the eyes
of the organizers, there was evidently very
little of interest about these peoples to dis-
play, except of course the people themselves
as ethnographic curiosities.

It is interesting to note in this regard
that in the memento photographs of the
Surinamese, they appear as a group stand-
ing dressed in their traditional costume, and
it is this image of indigenous peoples, entire-

ly in keeping with what they had in fact
seen of the Surinamese people, that the visi-
tors retained: individuals whose only point
of interest was their physical characteris-
tics.37 Continuing the concept of portraying
a straightforward and one-sided view of
each group of people, the Indians were dis-
played at the exhibition as uncivilized and
wretched people, ‘so much so that any
development in their intellectual capacities
is unthinkable, and there is little hope for
the Indians’ future’ (fig. 10).38 The Bush
Negroes, however, who had returned to live

Fig. 9
Friedrich Carel Hisgen
Bush Negro with drum, with European audience
looking on, Amsterdam 1883
Collotype, 9.5 x 16.4 cm
From Roland Bonaparte, Les habitants de Suriname. Notes
recueillies à l’Exposition coloniale d’Amsterdam en 1883,
Paris (A. Quantin) 1884
Amsterdam, Rijksmuseum, inv. no. RP-F-1994-12-35

Fig. 10
Friedrich Carel Hisgen
Group portrait of Arowaks and Caribbean Indians,
the oldest inhabitants of Surinam, Amsterdam 1883
Collotype, 8.1 x 12.1 cm
From Roland Bonaparte, Les habitants de Suriname. Notes
recueillies à l’Exposition coloniale d’Amsterdam en 1883,
Paris (A. Quantin) 1884
Amsterdam, Rijksmuseum, inv. no. RP-F-1994-12-1

36 Description by L. Serrurier in:
Catalogus, op. cit. (note 16), Vol. 2,
p. 288.
37 Souvenir cabinet cards were
taken by the Photographie Française
Studio (at Warmoesstraat 174
in Amsterdam) and were sold to the
public by the indigenous peoples
themselves.
38 G.P.H. Zimmermann,
‘De Surinaamsche Inboorlingen op
de tentoonstelling’, Eigen Haard.
Geïllustreerd Volkstijdschrift (1883),
p. 402.

Fig. 11
Friedrich Carel Hisgen
Group portrait of Bush Negroes, Amsterdam 1883
Collotype, 8 x 12 cm
From Roland Bonaparte, Les habitants de Suriname. Notes
recueillies à l’Exposition coloniale d’Amsterdam en 1883,
Paris (A. Quantin) 1884
Amsterdam, Rijksmuseum, inv. no. RP-F-1994-12-2

Fig. 12
Friedrich Carel Hisgen
Group portrait of Creole women, Amsterdam 1883
Collotype, 8 x 12.4 cm
From Roland Bonaparte, Les habitants de Suriname. Notes
recueillies à l’Exposition coloniale d’Amsterdam en 1883,
Paris (A. Quantin) 1884
Amsterdam, Rijksmuseum, inv. no. RP-F-1994-12-3

Pagina’s uit het boek Ethnics and Trade, deel 2 van de serie Rijksmuseum Studies in 
Photography.

Onderzoekers geven uitleg aan Manfred Heiting, 19 november 2007. Foto Patrick 
Cooper.

van het Rijksmuseum verzamelen we ook fotografie. De collectie 

is de laatste jaren dan ook aanzienlijk uitgebreid. Niet alleen met 

19de-eeuwse werken, maar ook met voorbeelden van internatio-

nale fotografie uit de 20ste eeuw, die we in Het Nieuwe Rijksmuse-

um gaan tonen. Een brede collectie met foto’s die een tijdsbeeld 

geven, maar tegelijk in artistiek opzicht interessant zijn. Boven-

dien hebben we een omvangrijke bibliotheek met zo’n zesduizend 

fotografietitels vanaf 1839 tot nu. Dat maakt onderzoek doen bij 

ons als werken in een laboratorium, waar je nieuwe ontdekkingen 

kunt doen. Er zijn echter weinig onderzoeksfondsen, en daarom 

vult het Manfred & Hanna Heiting Fonds een leemte.’

Elk jaar kunnen fotohistorici die van de universiteit komen een 

onderzoeksvoorstel doen. Twee van hen krijgen de gelegenheid 

met een toelage van het fonds een half jaar lang een onderwerp 

uit te diepen. ‘Voorwaarde is wel dat het onderzoek gericht is op 

de geschiedenis van de fotografie aan de hand van een foto, een 

reeks foto’s, een onderwerp, een album of een boek met origine-

len uit de collectie van het museum,’ aldus Mattie Boom. ‘Want 

het is voor Heiting heel belangrijk dat je uitgaat van het object 

en niet alleen vanuit de theorie of een reproductie te werk gaat. 

Met een origineel beeld uit onze collectie heb je het object in 

handen en leer je kijken en onderscheiden. Dat is de gedachte 

achter het fonds.’

Internationale publicatie
Het Manfred & Hanna Heiting Fonds biedt jonge mensen de 

mogelijkheid door te stromen vanaf de universiteit. De aanko-

mende conservatoren fotografie uit binnen- en buitenland ont-

vangen zes maanden lang ondersteuning om een onderwerp te 

bestuderen. Zo heeft Rakia Faber, een Amerikaanse, zich verdiept 

in de Rotterdamse dominee Louis Heldring die in 1898 een reis 

naar het Heilige Land maakte. En er is studie gedaan naar de 

foto’s van Christiaan Snouck Hurgronje, de Leidse arabist en isla-

moloog die zich tot moslim liet bekeren om in Mekka de bede-

vaart te kunnen bestuderen. De onderzoeken worden boven-

dien gepubliceerd. Daartoe is de reeks Rijksmuseum Studies in 

Photogra phy in het leven geroepen. De boeken zijn vormgege-

ven door Manfred Heiting zelf, die van huis uit grafisch vorm-

gever is, en worden internationaal verspreid. Boom: ‘De reeks 

wordt in het Engels uitgegeven omdat onze student-onderzoe-

kers uit verschillende landen afkomstig zijn: iemand die gespeci-

aliseerd is in Japanse fotografie en hier komt kijken naar een set 

foto’s; een Belgische die onderzoek heeft gedaan naar de wereld-

tentoonstelling in Amsterdam en een vergelijking wil maken met 

de Belgische tentoonstellingen. Maar bovendien komen de boe-

ken over de hele wereld terecht bij instellingen die zich met de 

geschiedenis van de fotografie bezighouden. Door de publicaties 

worden niet alleen de onderzoeken onder de aandacht gebracht, 

maar raakt onze collectie ook in het buitenland beter bekend. 

Daardoor ontstaat een heel stimulerende wisselwerking, die veel 

enthousiaste reacties oproept. Zo heeft onlangs de Bibliothèque 

Nationale de France in Parijs eveneens twee onderzoeksfondsen 

in het leven geroepen. Het Manfred & Hanna Heiting Fonds 

zet dan ook een heleboel in gang. Het fotohistorisch onderzoek 

krijgt een impuls, jonge mensen hebben de mogelijkheid origi-

nele werken te bestuderen, en de publicaties verspreiden de ken-

nis over de collectie. Zo’n fonds is echt fantastisch.’
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Twee imposante tempelwachters staan in een dreigende, afwe-

rende houding. Hun afschrikwekkende blik is gericht op de toe-

schouwer, die tussen dit paar het tempelterrein binnengaat. Deze 

Niô (hemelse generaals) bewaken de tempel en houden het kwaad 

– alles wat het boeddhisme bedreigt – buiten de deur. De respec-

tievelijk open en dichte mondhouding symboliseren de eerste en 

de laatste tekens van het Japanse schriftsysteem, a en un, en staan 

zo voor alle klanken en geschriften: kennis. De gelovige die door 

de tempelwachterpoort het tempelterrein betreedt, verkrijgt sym-

bolisch die kennis, ofwel verlichting.

Beide figuren houden in hun linkerhand een vajra, een oor-

spronkelijk uit India overgenomen attribuut dat in het Japanse 

boeddhisme symbool is voor het vermorzelen van onwetendheid. 

De oorsprong van tempelwachterbeelden ligt eveneens in India, 

van waaruit ze via China naar Japan kwamen. De groene en blau-

we heupgewaden in Indiase stijl onderstreepten voor de Japanse 

tempelganger nog eens het exotische karakter van deze wezens.

Vanaf de late 12de eeuw werd boeddhistische sculptuur in Japan 

niet langer uit één blok hout gesneden, maar in toenemende 

mate samengesteld uit verschillende uitgeholde delen. Deze tech-

niek maakte het mogelijk met grotere formaten te werken en 

leende zich beter voor het uitdrukken van expressieve poses. Ook 

deze beelden laten die levendige stijl zien, waarbij de lichamen 

met meer naturalisme zijn weergegeven dan voorheen gebeurde. 

De krachtige musculatuur komt goed naar voren en de lichaams-

houdingen zijn vol beweging neergezet.

Het paar dateert uit de 14de eeuw en is gemaakt voor de tem-

pel Iwayaji in de West-Japanse prefectuur Shimane, waarschijn-

lijk ten tijde van de bloeiperiode van de tempel in het midden 

van de 14de eeuw. Een inscriptie in een van de hoofden vermeldt 

dat de beelden in 1539 zijn gerestaureerd, hetgeen door docu-

menten van de tempel wordt gestaafd. Bij onlusten ten tijde van 

M.J. Drabbe Fonds
Het M.J. Drabbe Fonds is in 1999 opgericht door een schen-

king van de raad van bestuur van de ABN AMRO Bank ter 

nagedachtenis aan de heer Drabbe. De heer Drabbe was lid 

van de raad van bestuur van de ABN AMRO Bank en tevens 

bestuurslid van het Rijksmuseum Fonds. Het M.J. Drabbe Fonds 

kreeg als doelstelling mee om het museum te ondersteunen 

in aankopen ten behoeve van de collectie Aziatische kunst. 

De belangstelling van de heer Drabbe voor het Rijksmuseum 

in het algemeen en de afdeling Aziatische kunst in het bijzon-

der hebben tot deze keuze geleid. 

Voor uitputting van het fonds was een periode van tien jaar 

het uitgangspunt. Het M.J. Drabbe Fonds heeft in de afgelopen 

jaren bijgedragen aan de volgende aankopen: 

Okyo: Kraanvogels bij zonsopgang

Ivoren plaquette India Orissa, 

Waaier van Kwanabe Kyosai

Anoniem, Beeld van Misshaku kongo (Agyo) en Beeld van Naraen kongo (Ungyo), Japan, 
ca. 1300-1400. Hout met sporen van polychromie, hoogte ca. 220 cm. Rijksmuseum, 
Amsterdam, inv.nr. AK-RAK-2007-1-A en B. Aangekocht met steun van de BankGiro 
Loterij, het M.J. Drabbe Fonds, de Mondriaan Stichting en de Vereniging Rembrandt, 
mede dankzij het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Links: detail van Misshaku kongo (Agyo).

Japanse tempelwachters

In 2007 verwierf het Rijksmuseum een paar monumentale Japanse tempelwachters met steun van de BankGiro Loterij, het M.J. Drabbe 
Fonds, de Mondriaan Stichting en de Vereniging Rembrandt, mede dankzij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Zij zullen een plek gaan 
krijgen in het Aziatisch paviljoen in Het Nieuwe Rijksmuseum.
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Conservator Aziatische kunst Menno Fitski bij een van de tempelwachters.  
Foto WFA/Rein van Zanen.

een burgeroorlog die Japan teisterde, werd de Iwayaji in 1518  

ernstig beschadigd, om vanaf 1520 weer opgebouwd te worden. 

Een beeldhouwer uit Kyoto, Kôshû, voerde in 1539 herstelwerk-

zaamheden uit en voorzag de wachters van polychromie. Gepland 

onderzoek naar de samenstelling van de lagen polychromie  

zal moeten uitwijzen in welke mate deze beschildering nog res-

teert. Op grond hiervan zal een plan voor restauratie worden 

opgesteld.

In het Aziatisch paviljoen van Het Nieuwe Rijksmuseum zullen de 

tempelwachters een prominente rol spelen. De collectie Japanse 

sculptuur kende voorheen alleen exemplaren in ingetogen stijl. 

Deze wachters zijn met hun grote formaat en energieke uitstra-

ling aansprekende voorbeelden van de meer uitbundige kant van 

de Japanse sculptuur. Bovendien vormen ze een belangrijke toe-

voeging aan het museale bezit; tot nog toe waren er geen tempel-

wachterbeelden in Europese instellingen.

Bijdragen 
voor aankopen en projecten Rijksmuseum 2007

Het Rijksmuseum Fonds 
-  Francesco Trevisani, Het martelaarschap van de zeven broers, de zonen van de Heilige Felicitas, 1709.   €  200.000

- Henri van de Velde, De nieuwe mens op weg naar de nationaal-socialistische wereldorde, 1939. €  75.000

- Educatieve producten t.b.v. avondopenstellingen.  €		100.000

- Keuze van foto’s van nationale en internationale fotografen uit de opdracht van Ateliers Hoge Snelheidslijn.  €	  31.000

Aanvraag in 2007, aankoop gerealiseerd in 2008. 

BankGiro Loterij
-  Anoniem, Beeld van Misshaku kongo (Agyo) en Beeld van Naraen kongo (Ungyo), Japan, ca. 1300-1400.  €	 521.703

- Bijdrage inzake Het Nieuwe Rijksmuseum.  €	 908.000

Vereniging Rembrandt 
- Anoniem, Beeld van Misshaku kongo (Agyo) en Beeld van Naraen kongo (Ungyo), Japan, ca. 1300-1400.  €	 150.000

Mondriaan Stichting
- Anoniem, Beeld van Misshaku kongo (Agyo) en Beeld van Naraen kongo (Ungyo), Japan, ca. 1300-1400.  €	 250.000

- Gerrit Schouten, Diorama van de Waterkant van Paramaribo, Suriname, 1820.  €	  21.000

- Bestandscatalogus Vroege Noord-Nederlandse Schilderkunst in het Rijksmuseum.  €	  36.045

Stichting Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds
- Gerrit Schouten, Diorama van de Waterkant van Paramaribo, Suriname, 1820.  €  10.000

paccar Inc.
Ondersteuning van de productie en levering van digitale opnamen van kunstobjecten van het Rijksmuseum.  €  460.712

Jaffé-Pierson Stichting
-  Zilveren bokaal (1851) van J.M. van Kempen.  €	 	18.000

In 2007 werd een totaalbedrag van € 3.410.805 voor aankopen en projecten als bijdrage aan het Rijksmuseum ter beschikking gesteld. 
Per fonds betreft dit de volgende bedragen:
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Belle10 Fonds
Voor kinderen geschikt maken van interactieve middelen.

-  Ontwikkelen van het Rijksmuseum-leest-voor-project om de internetsite toegankelijker te maken voor 

  visueel gehandicapte kinderen.  €	 	7.659

Fondsen op Naam

M.J. Drabbe Fonds
Verwerving van kunstvoorwerpen ten behoeve van de afdeling Aziatische kunst van het Rijksmuseum. 

- Anoniem, Beeld van Misshaku kongo (Agyo) en Beeld van Naraen kongo (Ungyo), Japan, ca. 1300-1400.  €  346.254

Scato Gockinga Fonds
Het ondersteunen van de collectie scheepsmodellen in het Rijksmuseum in de ruimste zin van het woord.

- Gerrit Schouten, Diorama van de Waterkant van Paramaribo, Suriname, 1820.  €	 15.000

- Bestandscatalogus Marinemodellen uit de verzameling van het Rijksmuseum.  €  19.800

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

ten behoeve van het Rijksprentenkabinet.

-  Katsushika Hokusai, Een reeks met twaalf erotische voorstellingen met titelblad: 

  De Adonisplant (Fukujusô), kleurenhoutsneden. Aanvraag in 2007, aankoop gerealiseerd in 2008.

Manfred & Hanna Heiting Fonds
De bevordering van fotohistorisch onderzoek door aankomende conservatoren uit binnen- en buitenland aan 

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

Twee fotohistorische onderzoeken:

-  Petra Steinhardt (Leipzig Duitsland) Universität Leipzig. Proposal: Bauplastik im und als Detail. 

  Bilder aus der Fotosammlung der Rijksschool voor Kunstnijverheid und den Zeichenschulen Amsterdams.

-  David Odo (Washington USA) University of Oxford. Proposal: Japan. Between Tourist Souvenir and 

  Sojourner Memento: Meiji-era photograph albums of Japan from the Rijksmuseum Collection.

Publicatie van twee eerste onderzoeken van Christiane Kuhlmann en Laetitia Dujardin. €  60.505

Piero di Cosimo, De portretten van Giuliano en Francesco Giamberti da Sangallo, ca. 1485. 
Olieverf op lindehout, elk 47,5 x 33,5 cm, als tweeluik in hun nieuwe lijst. Rijksmu-
seum, Amsterdam, inv.nrs. SK-C-1367 en 1368. De restauratie en de nieuwe, speciaal 
ontworpen en vervaardigde lijst werden mogelijk gemaakt door een schenking van  
de heer H.B. van der Ven.

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

- Gerrit Schouten, Diorama van de Waterkant van Paramaribo, Suriname, 1820.  €  25.000

Paul Huf Fonds
Het realiseren van aankopen voor de Nationale Fotocollectie.

- Keuze van foto’s van nationale en internationale fotografen uit de opdracht van Ateliers Hoge Snelheidslijn.  €  29.000

Aanvraag in 2007, aankoop gerealiseerd in 2008. 

Veluvine Molijn de Groot Fonds
Jongeren uit Nunspeet op een inspirerende wijze kennis laten maken met het nationaal cultureel erfgoed. 

Alle achtstegroepers uit de gemeente Nunspeet zijn in februari 2007 in het Rijksmuseum ontvangen.  €  16.902

Victor Muller Fonds
Het bevorderen van betrokkenheid van jongeren tot en met 25 jaar bij het nationaal cultureel erfgoed.

- Bijdrage Webproject ten behoeve van de tentoonstelling Held.  €	  12.000

Omslagen deel 1 en 2 van Rijksmuseum Studies in Photography.
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Francesco Trevisani, Het martelaarschap van de zeven broers, de zonen van de Heilige  
Felicitas, 1709. Olieverf op doek, 75 x 62,6 cm. Rijksmuseum, Amsterdam, inv.nr. 
SK-A-4995. Aangekocht met steun van de heer H.B. van der Ven en het Rijks-
museum Fonds.

Heinrich Steiner, Künstbuechlin gerechten gründtlichen gebrauchs aller kunstbaren  
Werckleüt. Von Ertzarbait… Von jeden farbe zuberaiten…, Augsburg 1535. Rijksmuseum-
bibliotheek Amsterdam, BI-2007-2163. Aangekocht met steun van het Receptuur-
boeken Fonds en het Van der Vossen-Delbrück Fonds.

Receptuurboeken Fonds
Ten behoeve van aankoop, restauratie, onderzoek en onderwijs van receptuurboeken en handleidingen voor de kunstenaar.

-  The art of drawing, and painting in water-colours. Whereby a stranger to those arts may be immediately rendered capable of delineating any view or pros-

pect with the utmost exactness; of colouring any print or drawing in the most beautiful manner; and of taking off medals instantly, by various ways, never 

before made publick; intermix’d with several curious receipts for the use of painters, statuaries, founders, &c. With instructions for making transparent col-

ours of every sort; partly from some curious personages in Holland, France, and Italy; but chiefly from a manuscript of the great Mr. Boyle; 

particularly a receipt of that gentleman’s for making a blue colour equal to ultramarine. Fourth edition. London, printed for J. Peele.

-  The art of painting in oil, rendered familiar to every capacity, extracted from the works of the most eminent masters of the Italian, Flemish, and English 

schools; to which is prefixed the method of mixing the colours to the various teints used both for portraits, landscapes, etc by the author of The art of 

drawing in perspective. London, Robert Laurie and James Whittle. 

-  The compleat gentleman: fashioning him absolute in the most necessary and commendable qualities, concerning mind, or body, that may be required in 

a person of honor. To which is added the gentlemans exercise or, an exquisite practice, as well for drawing all manner of beasts, as for making colours, 

to be used in painting, limming, & c. by Henry Peacham. Third impression, much inlarged. London, Richard Thrale.

-  The knowledge and restoration of oil paintings. The modes of judging between copies and originals: and a brief life of the principal masters in the dif-

ferent schools of painting by T.H. Fielding. London, Ackermann and Co, 1847.

-  The method of learning to draw in perspective made easy and fully explained. As also, the art of painting upon glass, and drawing in crayons, with 

receipts for making them after the French and Italian manner. Likewise a new and curious method of japaning, either upon glass, wood, or any metal, 

so as to imitate China; and to make black or gilt Japan-ware, as beautiful and light as any brought from the East-Indies; with proper directions for mak-

ing the hardest and most transparent varnishes. And particularly the way to cast amber in any shape chiefly from the mss. of the great Mr. Boyle. 

third edition, corrected. London, printed for J. Peele.

-  Künstbuechlin gerechten gründtlichen gebrauchs aller kunstbaren Werckleüt. Von Ertzarbait… Von jeden farbe zuberaiten… Augsburg, Heinrich 

Steyner, 1535. 

Totale aanvraag :  € 17.341
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Fotoproject voor jongeren mogelijk gemaakt door het Sem Presser Fonds.
Maia Wijnhard (16): ‘Tijgerlelie is, net als miljoenen andere achtjarige meisjes, gek 
op poppen. Deze zogenaamde ‘Bratz’ zijn helemaal hip onder de vijfdegroepers en 
dat is helemaal van deze tijd. Deze poppen zeggen namelijk niet ‘mama’ als je ze in 
hun wiegje legt. Nooit eerder zag ik zoveel make-up, hoge hakken en minirokjes in 
de Bart Smit. Heb jij ooit zo’n uk ‘platinablond’ horen zeggen?’

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

- Presentatie in Huis Marseille van foto’s die een groep jongeren over het onderwerp Fans maakte.  €  19.242 

  

Van der Vossen-Delbrück Fonds
-  Antiquitatum romanarum corpus absolutissimum in quo praeter ea quae Ioannes Rosinus delineaverat, infinita supplentur, mutantur, 

adduntur. Ex criticis, et omnibus utriusque lingua auctoribus collectum: poëtis, oratoribus, historicis, iurisconsultis, qui laudati, expli-Ex criticis, et omnibus utriusque lingua auctoribus collectum: poëtis, oratoribus, historicis, iurisconsultis, qui laudati, expli-

cati, correctique Thoma Dempstero à Muresk, I.C. Scoto, auctore. Geneva, sumptibus Samuelis Chouët, 1558. 

- De litteratorum infelicitate, libri duo Ioannis Pierii Valeriani Bellunensis. [S.l., s.n., ca. 1631] 

- Emblemata Andreae Alciati cum commentariis Andrea Alciatus, Claudius Minois. Raphelengii, ex Officina Plantiniana, 1608. 

-  Hieroglyphica, sive de sacris aegyptiorum, aliarumque gentium litteris, commentariorum libri LVIII. Cum duobus alijs ab eruditissimo viro annexis 

Ioannis Pierii Valeriani Bellunensis. Coloniae Agrippinae, ex Officina Hieratorum, 1631. 

-  Hieroglyphicorum collectanea, ex veteribus et neotericis descripta, in sex libros ordine alphabetico digesta Ionannis Pierri Valeriani. Coloniae Agrippi-

nae, sumptibus Antonij et Arnoldi Hierati, 1631. 

- Iconologia di Cesare Ripa Perugino. Siena, gli heredi di Matteo Florimi, 1613. 

-  Mundus symbolicus, in emblematum universitate formatus, explicatus, et tam sacris, quam profanis eruditionibus ac sententiis illustratus idiomate Italico 

conscriptus à Philippo Picinello, nunc vero justo volumine auctus et in latinum traductus à Augustino Erath. Coloniae Agrippinae, sumpti-

bus Thomae et Henrici Theodori, 1715. 

-  Mythographi latini. C. Jul. Hyginus, Fab. Planciades Fulgentius, Lactantius Placidus, Albricus Philosophus Thomas Munckerus. Amstelodami, 

ex Officina viduae Joannis à Someren, 1681. BI-2007-1448.

-  Mythologiae sive explicationis fabularum libri decem : in quibus omnia propè naturalis et moralis philosophiae dogmata contenta fuisse demonstratur 

Natalis Comitis. Hanoviae, Typis Wechelianus, apud Claudium Marrium, et haeredes Iohannis Aubrii, 1605. 

-  Opera omnia, duobus tomis distincta, complectentia historiam de deis gentium, musis et Hercule, rem nauticam, sepulcralia, et varios sepeliendi ritus 

Lili Gregori Gyraldi. Lugduni Batavorum, apud Hackium, Boutesteyn, Vivie, Vander Aa et Luchtmans, 1696

-  Nova Polyanthea, hoc est opus suavissimis floribus celebriorum sententiarum tam Graecarum quam Latinarum refertum per Dominicum Nanum 

Mirabellium, Bartholomaem Amantium et Franciscum Tortium. Venetiis, apud Ioannem Guerilium, 1607.

-  Pro sacerdotum barbis, ad clariss: Cardinalem Hippolytum Medicem declamatio. Accesserunt varia poemata Ioannis Pierii Valeriani Bellunensis. 

Coloniae Agrippinae, [s.n.], 1631. 

- Vite dei pittori antichi scritte ed illustrate da Carlo Ruberto Dati. Padova, Tipografia e Fonderia della Minerva, 1821. 

-  Künstbuechlin gerechten gründtlichen gebrauchs aller kunstbaren Werckleüt. Von Ertzarbait… Von jeden farbe zuberaiten… Augsburg, Heinrich 

Steyner, 1535. 

Totale aanvraag:  €  17.000 

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. 

Bank ten Cate & Cie Fonds
Aankoop, restauratie en onderzoek ten behoeve van het textiel voor het interieur.

Ebus Fonds
Het verlenen van steun in de breedste zin van het woord aan de collectie Middeleeuwse Kunst van het Rijksmuseum.
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Schenkers
Mevrouw en meneer Van Hulsen-Ognibeni
Schenking ten behoeve van aankoop Italiaanse prenten en tekeningen.

- Luigi Ademollo, Antieke begrafenisscène in een mausoleum. 

- Giacinto Calandrucci, (toegeschreven aan) De opstanding van Christus. 

- Fedele Fischetti, Koning Phuillippus II van Macedonië schenkt zijn zoon Alexander het paard Bucephalus. 

- Agostino Masucci, (toegeschreven aan) De Heilige Drieëenheid en de Zondeval. 

- Pietro Antonio Novelli, (III) Een gesluierde vrouw met een rozenkrans in haar hand. 

Totale aanvraag:  €  40.159

De heer Van der Ven
- Francesco Trevisani, Het martelaarschap van de zeven broers, de zonen van de Heilige Felicitas, 1709. 

- Restauratie schilderijen Di Cosimo.  €  3.483 

  

Stichting Zabawas
Het restaureren van de portalen in de westelijke en oostelijke binnenhoven in het entreegebeid van het Rijksmuseum. 

Luigi Ademollo, Antieke begrafenisscène in een mausoleum, ca. 1795. Pen en penseel in 
bruin over een schets in potlood, wit gehoogd, 39,2 x 56 cm. Rijksmuseum, Amster-
dam, inv.nr. RP-T-2007-61. Aangekocht met steun van de heer en mevrouw Van Hul-
sen-Ognibeni.

Migelien Gerritzen Fonds 
Ten behoeve van educatieve activiteiten voor de afdeling Restauratie en Conservering in de breedste zin van het woord.

Gerhards Fonds
Aankoop en behoud van Nederlandse schilderijen uit de 19de eeuw en de Romantische School.

A.E. van Kampen Fonds
Ten behoeve van aankoop, restauratie, tentoonstellingen en het onderzoek van zilver.

Johanna Kast-Michel Fonds
Het ondersteunen van opleidingsmogelijkheden, onderzoek en uitvoering van projecten voor restauratoren.

Knecht-Drenth Fonds
Ten behoeve van aankoop Nederlands gelieerde schilderijen 20ste eeuw.

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

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

Objecten mogen alleen in Amsterdam worden tentoongesteld.

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

Staal aan Zee, Corus Staal B.V.
Ten behoeve van het financieren van een conservator Indiase Kunst.

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

Frits en Phine Verhaaff Fonds
Aankoop en restauratie van, tentoonstellingen over en onderzoek naar Middeleeuwse Kunst.
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Op het gebied van eigen fondsenwerving was het Rijksmuseum 

Fonds in 2007 evenals in 2006 wederom succesvol. In 2007 konden 

acht nieuwe Fondsen op Naam worden verwelkomd. Het aandeel 

in acties van derden was hoger dan begroot omdat de uitkeringen 

over 2007 uit de BankGiro Loterij ten behoeve van kunstaankopen 

hoger waren dan verwacht. Tevens kon in 2007 voor een tweetal 

kunstaankopen een beroep worden gedaan op de Vereniging Rem-

brandt. Voor deze incidentele aandelen in acties van derden waren 

in de begroting 2007 geen bedragen opgenomen.

Op beleggingengebied startte het jaar 2007 hoopgevend, met 

een sterke economische groei wereldwijd. Uiteindelijk stond het 

jaar echter in het teken van de Amerikaanse kredietcrisis die 

zich vanaf de zomer begon af te tekenen. De beleggingsopbreng-

sten over 2007 bleven hierdoor sterk achter ten opzichte van de 

begroting. Het rendement van de totale portefeuille bedroeg 

over 2007 0,6 %. Gedurende 2007 is in het beleggingsbeleid een 

scheiding doorgevoerd ten aanzien van de wijze van beleggen van 

het endowmentvermogen en het niet-endowmentvermogen (zie 

ook pagina 27, begroting 2008 en financiële meerjarenraming 

2009-2011). Op het endowmentvermogen werd een rendement 

gemaakt van -0,5 %. Het niet-endowmentvermogen realiseerde 

een rendement van 3,2 %. 

De besteding aan de doelstelling kwam lager uit dan begroot. 

Reden hiervoor is dat de van de BankGiro Loterij ontvangen gel-

den over 2007 zijn gereserveerd om een bijdrage ten behoeve van 

een voorgenomen grote kunstaankoop door het Rijksmuseum in 

2008 mogelijk te maken. De overige bestedingen aan de doelstel-

ling zijn in 2007 gehandhaafd op het begrote niveau. 

Om een constante stroom van bijdragen voor het Rijksmuseum te 

waarborgen heeft het Rijksmuseum Fonds als beleid om de beste-

dingen, ook in tijden dat beleggingsresultaten tegenvallen, zoveel 

mogelijk te handhaven op het vooraf begrote niveau. Indien dit 

bij endowmentfondsen leidt tot een tekort ten opzichte van het 

in stand te houden vermogen, wordt dit tekort uit de algemene 

reserve aangevuld. In 2007 werd hiervoor bij de toerekening van 

de opbrengsten van de beleggingen een bedrag van € 181.031 

aan de algemene reserve onttrokken en toegevoegd aan de betref-

fende endowmentfondsen.

De kosten voor eigen fondsenwerving waren lager dan begroot 

omdat onder andere een voorgenomen fundraising event geen 

doorgang kon vinden. De kosten van beleggingen waren lager dan 

begroot doordat na de herinrichting in 2006 van de beleggings-

portefeuille het aantal transacties in de beleggingsportefeuille is 

afgenomen. De kosten van beheer en administratie waren lager 

dan begroot omdat de Vermogensgroep, verantwoordelijk voor 

beheer en administratie, afzag van zijn vergoeding over 2007.  

Een en ander resulteert in een overschot van € 1.936.490. Dit 

overschot 2007 is als volgt samengesteld:

‘Asset Mix’ en Rendement in 2007
   Vastrentend  Aandelen Complementaire Liquide  Totaal  Rendement  
    Beleggingen  Middelen   2007 
Endowmentvermogen 42,1% 36,6% 20,4% 0,9% 100,0%  -0,5%
Bestemd Vermogen (liquiditeiten) 68,8% -    -    31,2% 100,0% + 3,2%
Geconsolideerd Vermogen 50,8% 24,6% 13,7% 11,0% 100,0% + 0,6%

Verschillenanalyse realisatie 2007 ten opzichte van de begroting 2007

Het resultaat over 2007 bedroeg € 1.936.490 positief wat € 1.259.119 hoger was 

dan begroot. Dit hogere resultaat is als volgt samengesteld: 

  2007  2007 
     werkelijk  Begroot   verschil 
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving   1.622.145        678.000        944.145 
Baten uit acties van derden   3.776.551     3.000.000        776.551 
Baten uit beleggingen        79.865        768.114        688.249-
    5.478.561     4.446.114     1.032.447

Lasten
Besteed aan doelstelling   3.431.305    3.582.743       151.438-
Kosten eigen fondsenwerving        71.969        107.000          35.031-
Kosten acties derden               -                  -                  - 
Kosten van beleggingen        15.576          35.000          19.424-
Kosten van beheer en administratie 23.221          44.000          20.779-
    3.542.071     3.768.743       226.672-
Overschot   1.936.490        677.371     1.259.119 

Beleid met betrekking tot de omvang en functie van het 
vrij besteedbare vermogen
Stichting Het Rijksmuseum Fonds is een zogenaamd endowment-

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

dat de ter beschikking gestelde gelden in beginsel niet worden 

aangesproken, tenzij dit in andere zin met schenkers is overeen-

gekomen.

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

termijn steun te bieden aan het Rijksmuseum.

De omvang van het vrij besteedbare vermogen moet een zodanig 

niveau hebben dat de beleggingsinkomsten uit het vrij besteed-

bare vermogen de (in)directe verwervingskosten en uitvoerings-

kosten kunnen dekken. De ondergrens van de grootte van het 

vrij besteedbaar vermogen is als volgt te berekenen: (in)directe 

verwervingskosten en uitvoeringskosten gedeeld door de ren-

dementsverwachting (na aftrek van 2% gebruikt voor de reële 

instandhouding van het vermogen) maal 100.

Indien de omvang van het vrij besteedbare vermogen hoger is 

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

fieke bestemming geven. Ultimo 2007 komt deze ondergrens uit 

op circa € 3,8 miljoen (2006 eveneens € 3,8 miljoen).

Beleggingsbeleid
Het Rijksmuseum Fonds heeft een zeer lange beleggingshorizon 

en heeft een daaruit voortvloeiend beleggingsbeleid geformu-

leerd. In 2006 is de beleggingsportefeuille van het endowmentver-

mogen heringericht. Hiervoor is een strategisch beleggingsplan 

opgesteld. In dit beleggingsplan is een ‘asset mix’ opgenomen 

waarbij 40% van de portefeuille wordt belegd in vastrentende 

waarden, 40% in aandelen en 20% in complementaire beleggin-

gen (waaronder alternatieve beleggingen).  

Gestreefd wordt naar een resultaat (rendement en risico) op het 

belegd vermogen dat een stabiele ontwikkeling in de tijd laat 

zien. Het resultaat van de beleggingen zal een nauwe relatie heb-

ben met 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 beleggingsstij-

len. Internationale spreiding geeft eveneens een risicoverlagend 

effect op de waardefluctuaties van de totale portefeuille.

Het niet-endowmentvermogen wordt zoveel mogelijk uitgezet op 

kortetermijnspaardeposito’s. Hierbij wordt een minimaal rende-

ment van 3% nagestreefd.

Financieel beleid

Verdeling belegd vermogen
(in euro’s)  Vastrentend  Aandelen Complementaire Liquide  Totaal  % van  
    Beleggingen  Middelen   Totaal 
Endowmentvermogen   4.743.713      4.144.820   2.304.945       118.018   11.311.496  67,1%
Niet-Endowmentvermogen   3.817.693                   -                 -    1.728.656     5.546.349  32,9% 

Geconsolideerd Vermogen (€)    8.561.407       4.144.820    2.304.945    1.846.673   16.857.845   
Geconsolideerd Vermogen (%) 50,8% 24,6% 13,7% 11,0% 100,0% 100,0% 
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Begroting 2008 en meerjarenraming 2009-2011
(in euro’s) 2008 2009  2010  2011

  Begroot Raming  Raming  Raming
Baten   
Baten uit eigen fondsenwerving 743.333 500.500 825.526 551.802

Baten uit acties van derden 3.658.000 3.158.000 3.158.000 3.158.000

Baten uit beleggingen 886.303 842.142 877.496 925.273

  5.287.636 4.500.642 4.861.022 4.635.075

Lasten
Besteed aan doelstelling
Bijdragen aan Stichting Het Rijksmuseum 7.221.543 3.683.040 3.780.958 3.737.155

Voorlichting en voorbereiding activiteiten 47.300 49.665 52.148 54.756

Totaal besteed aan doelstelling 7.268.843 3.732.705 3.833.107 3.791.911

     
Kosten eigen fondsenwerving 111.500 75.075 123.829 82.770

Kosten van beleggingen 25.000 25.500 26.010 26.530

Kosten van beheer en administratie 59.000 61.950 65.048 68.300

  7.464.343 3.895.230 4.047.993 3.969.511

Overschot/tekort -2.176.707 605.412 813.029 665.564  

Het overschot/tekort is als volgt verwerkt:

- Reserves 326.958 260.647 363.368 288.519

- Fondsen -2.503.665 344.764 449.661 377.045

  -2.176.707 605.412 813.029 665.564

Percentage kosten eigen fondsenwerving
(in % van baten uit eigen fondsenwerving) 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
(idem maar gemiddeld over 3 jaar) 9,51% 11,48% 15,00% 15,00%

Percentage besteding
Totaal baten 5.287.636 4.500.642 4.861.022 4.635.075

af: niet besteedbare baten:
- endowmentschenkingen -446.000 -300.300 -495.316 -331.082

- 2% rendement endowmentbeleggingen -242.005 -255.765 -266.886 -282.131

besteedbare baten 4.599.631 3.944.577 4.098.820 4.021.862

Besteed aan doelstelling als percentage van besteedbare baten 158,03% 94,63% 93,52% 94,28%
Kosten van beleggingen als percentage van baten uit beleggingen 2,82% 3,03% 2,96% 2,87%  
Kosten van beheer en administratie als percentage van totale baten 1,12% 1,38% 1,34% 1,47% 

Begroting 2008 en de financiële meerjarenraming 2009-2011
Het Rijksmuseum Fonds hanteert voor de te realiseren eigen 

(reguliere) fondsenwerving en de kosten van eigen fondsenwer-

ving de CBF-norm die aangeeft dat de kosten eigen fondsenwer-

ving 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 kunst-

aankopen door het Rijksmuseum waarvoor additioneel fondsen 

worden geworven. Indien zich dit voordoet worden deze inkom-

sten steeds direct ter beschikking gesteld als bijdrage voor het 

doen van aankopen waarvoor in deze gevallen specifieke fondsen 

zijn geworven.

Het Rijksmuseum Fonds is begunstigde van de loterij-acties van 

de BankGiro Loterij. Hiervoor is een overeenkomst afgesloten. 

De gelden zullen ter beschikking worden gesteld onder de voor-

waarde dat deze worden aangewend voor het doen van aankopen 

van Nederlands Cultureel Erfgoed. De in enig jaar ter beschik-

king gestelde middelen worden veelal in het jaar aangewend con-

form de eisen van de BankGiro Loterij. Niet bestede gelden wor-

den aangehouden als vastgelegd vermogen.

Het Rijksmuseum Fonds hanteert een gematigd offensief beleg-

gingsbeleid (zie uitgangspunten vermogensbeheer) en stelt zich 

ten doel om een rendement van 6% over het belegd endowment-

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

fondsen in stand te houden wordt het vermogen jaarlijks met 

2% geïndexeerd. Als endowmentfonds betekent dit dat jaarlijks 

beschikbaar is voor het doen van bijdragen aan het Rijksmuse-

um het gerealiseerde rendement op het belegd vermogen onder 

aftrek van de voor de instandhoudhouding van het vermogen 

benodigde bedragen, minus de kosten van eigen fondsenwerving 

en de overige kosten (van vermogensbeheer).

Het niet-endowmentvermogen wordt zoveel mogelijk uitgezet op 

kortetermijnspaardeposito’s. Hierbij wordt een minimaal rende-

ment van 3% nagestreefd.

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

sen, bepalen dat het rendement en het geschonken vermogen 

volledig of deels worden aangewend voor bijdragen aan het Rijks-

museum conform de wensen van de schenker.

Overschot 2007
Ontvangen endowmentschenkingen 
(niet besteedbaar)        249.345 
Niet bestede BankGiro Loterij uitkeringen 
in verband met voorgenomen aankoop 2008     2.196.848 

Niet-endowmentfondsen en projectsubsidies
-   Ontvangen niet endowmentschenkingen  

en projectsubsidies   2.579.692  
-  Bijdragen aan Stichting Het Rijksmuseum  

uit niet-endowmentfondsen en projectsubsidies   2.557.302-
           22.390 

Bijdragen aan Stichting Het Rijksmuseum  
uit algemene reserve en endowmentfondsen        481.800-
Uitvoeringskosten uit algemene reserve        114.582-

Opbrengst beleggingen als volgt toegerekend:  
- Toegevoegd aan algemene reserve         43.811 
-  Onttrokken aan algemene reserve in verband  

met aanvulling tekorten endowmentfondsen       181.031-
-  Toegevoegd aan endowmentfondsen inclusief  

aanvulling uit algemene reserve       184.681  
-  Onttrokken aan endowmentfondsen  

specifieke vermogensbeheerders         22.653-
- Toegevoegd aan niet-endowmentfondsen         39.481 
           64.289 
      1.936.490 



2928

Toelichting
Algemeen

De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn voor de Jaarverslag-

geving 650 (RJ 650) Fondsenwervende Instellingen (herzien 2007).

Stelselwijziging

De jaarrekening 2007 is opgesteld overeenkomstig de aangepaste 

RJ 650. Dit is het eerste jaar dat deze nieuwe RJ 650 is toegepast. 

Deze stelselwijziging heeft geen effect op het resultaat en het ver-

mogen (reserves en fondsen). De wijzigingen betreffen met name:

-  Aangepaste modellen voor de balans en de staat van baten en 

lasten;

-  Het niet toedelen van de kosten van beheer en administratie 

maar afzonderlijk presenteren;

Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de cijfers over voorgaand boek-

jaar aangepast.

Criteria voor consolidatie

Stichting Het Rijksmuseum Fonds is nauw gelieerd aan het Rijks-

museum. Consolidatie zou gezien de verschillende aard van de 

organisaties geweld doen aan de uniforme en transparante ver-

slaggevingseis. Daarnaast blijft het bestuur van Stichting Het Rijks-

museum 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 2007 van het Rijksmuseum is op 23 mei 2008 

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 gewaar-

deerd tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegere-

kend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa betreffen de beleggingen op lange ter-

mijn van de endowmentfondsen. De obligaties en de aandelen 

worden hierbij gewaardeerd tegen de beurswaarde ultimo boek-

jaar. Het verschil tussen beurswaarde en de aanschafwaarde wordt 

verantwoord in de Staat van baten en lasten.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd rekening houdend met 

mogelijke oninbaarheid.

Schenkingen, legaten en nalatenschappen

De Schenkingen en nalatenschappen worden verantwoord in het 

jaar waarin de omvang met voldoende betrouwbaarheid en de 

inbaarheid met voldoende zekerheid kunnen 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 fondsen-

wervende instellingen met het CBF-keur aangemerkt als Aandeel 

in acties van derden. Schenkingen van andere instellingen wor-

den aangemerkt als baten eigen fondsenwerving. 

Bijdragen aan het Rijksmuseum

Toegezegde bijdragen worden in het jaar waarin het besluit tot 

toekenning door het bestuur van het Rijksmuseum Fonds aan het 

Rijksmuseum is medegedeeld, als last genomen.

Uitvoeringskosten eigen organisatie

De uitvoeringskosten van de eigen organisatie worden op basis 

van de aard van de onderscheiden kosten toegerekend aan de 

kosten van fondsenwerving en de kosten van bestedingen ten 

behoeve van de doelstelling.

Vreemde valuta

Bedragen in vreemde valuta zijn opgenomen tegen de per balans-

datum geldende wisselkoersen.

Balans per 31 december 2007

1. Financiële vaste activa
De mutaties  zijn als volgt:(in euro’s)    31 - 12 - 2007   31 - 12 - 2006 
Balanswaarde per 1 januari   13.057.210   11.761.344 
Bij: Aankoop effecten en depositorekeningen     3.554.580   14.847.182 
Af: Verkoop en uitloting effecten     5.395.327-  13.943.117-
Bij: Koerswinst verkoop effecten          38.608-       259.494 
Bij: Ongerealiseerd koersresultaat boekjaar           9.755        132.307 
Balanswaarde per 31 december   11.187.610   13.057.210 
De financiële vaste activa betreffen de langetermijnbeleggingen van de 
endowmentfondsen. De samenstelling van deze beleggingen is als volgt: 
Aandelen     6.449.768     7.522.278 
Obligaties     2.637.842     5.534.932 
Depositorekening 4,73 % (13-12-2007-13-01-2008)     2.100.000                -   
   11.187.610   13.057.210 

Resultaat bestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
- Continuïteit reserve        75.000          75.000          73.529 
- Algemene reserve      573.457-       237.287        266.949 
- Bestemmingsfondsen endowment      175.120        151.084          68.449 
- Bestemmingsfondsen niet-endowment   2.259.827        214.000     1.704.805  
   1.936.490        677.371     2.113.732  

Percentage kosten eigen fondsenwerving
Kosten eigen fondsenwerving in % 
van baten uit eigen fondsenwerving 4,44% 15,78% 9,08%
(idem maar gemiddeld over 3 jaar) 17,05% 20,83% 17,22%

Percentage besteding
Totale baten   5.478.561     4.446.114     6.628.842 

Af: niet besteedbare baten:  
- ontvangen endowmentschenkingen      249.345-       428.000-       494.086-
-  2% rendement over in stand te hou- 

den vermogens endowmentfondsen    218.507-       249.371-       207.130-
- gereserveerd voor aankoop 2008   2.196.848-               -                  -   
Besteedbare baten   2.813.861    3.768.743     5.927.626

Besteed aan doelstelling als 
percentage van besteedbare baten 121,94% 95,06% 72,56%
Kosten van beleggingen als 
percentage van baten uit beleggingen 19,50% 4,56% 4,92%
Kosten van beheer en administratie 
als percentage van totale baten 0,42% 0,99% 0,75%

Staat van baten en lasten over 2007
(in euro’s)  2007   2007   2006 
   Werkelijk    Begroot    Werkelijk 
Baten
6. Baten uit eigen fondsenwerving   1.622.145        678.000     1.403.747 
7. Baten uit acties van derden   3.776.551     3.000.000     4.482.146  
8. Baten uit beleggingen        79.865        768.114        742.949  
Som der baten   5.478.561     4.446.114     6.628.842  

Lasten
Besteed aan doelstelling
9. Bijdragen aan Stichting 
Het Rijksmuseum   3.410.805     3.556.743     4.287.003 
Voorlichting en voorbereiding 
activiteiten        20.500          26.000          14.094  
Totaal besteed aan doelstelling   3.431.305     3.582.743     4.301.097  

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving        71.969        107.000        127.510 
Kosten acties derden               -                  -                  -    
Kosten van beleggingen        15.576          35.000          36.557  

Beheer en administratie
Kosten van beheer en administratie        23.221          44.000          49.946  
Som der lasten   3.542.071     3.768.743     4.515.110  
Resultaat   1.936.490        677.371     2.113.732  

Re

Balans per 31 december 2007
(in euro’s)   31 -12 - 2007   31 -12 - 2006 

Activa
1. Financiële vaste activa  11.187.610   13.057.210 
2. Vorderingen       730.854        925.656 
3. Liquide middelen    5.637.686     2.353.700  
  17.556.150   16.336.566 

Passiva
4. Reserves en fondsen
- 4.1. Reserves    4.553.435     5.051.892 
- 4.2. Fondsen  11.574.748     9.139.801 
Totaal eigen vermogen  16.128.183   14.191.693 

5. Kortlopende schulden
5.1. Nog te besteden inzake onderzoeksfonds         19.221          21.721 
5.2. Stichting Het Rijksmuseum       551.849     1.326.778 
5.3. Overige te betalen kosten       856.897        796.374 
Totaal schulden op korte termijn    1.427.967     2.144.873 
  17.556.150   16.336.566 

Kasstroomoverzicht over 2007
(in euro’s)  2007   2007   2006 
    Werkelijk   Begroot   Werkelijk 
Saldo van baten en lasten   1.936.490        677.371     2.113.732

Aanpassingen voor:
-  mutaties ongerealiseerde  

koersverschillen  9.755-        132.307-
- mutatie vorderingen      194.802         491.288-
- mutatie kortlopende schulden      716.906-      1.496.788  
 Netto kasstroom uit  
operationele activiteiten   1.404.631      677.371    2.986.925

Aankopen effecten   3.554.580-   14.847.182-
Verkopen effecten   5.433.935    13.683.623 
Netto kasstroom uit  
investeringsactiviteiten   1.879.355        677.371-    1.163.559-
Mutatie liquide middelen   3.283.986             -       1.823.366  

Liquide middelen 
- Stand 1 januari   2.353.700         530.334 
- Stand 31 december   5.637.686                -       2.353.700  
Mutatie liquide middelen   3.283.986                -       1.823.366 

Jaarrekening
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4. Reserves en fondsen vervolg
(in euro’s) stand Baten fondsenwerving  Bijdragen  Opbrengst   Uitvoerings-  stand
  01-01-2007 werving-/-directe  Rijksmuseum beleggingen  kosten  31-12-2007 
   verwervingskosten
Receptuurboeken Fonds        60.289         17.341- 1.929               -            44.877

Sem Presser Fonds        22.840           25.750        19.242- 1.143               -            30.491 
Van der Vossen-Delbrück Fonds               -           100.000        17.000- 2.667               -            85.667 
Veluvine Molijn de Groot Fonds        89.233             4.500        16.902- 2.927               -            79.758 

Projectsubsidies, schenkingen en bijdragen
BankGiro Loterij voor Kunstaankopen *    1.170.043       2.568.551       371.703-               -                  -       3.366.891 
BankGiro Loterij inzake 
Het Nieuwe Rijksmuseum               -           908.000       908.000-               -                  -                  -  
Belle10 Fonds               -             10.000          7.659-               -                  -             2.341 
paccar Inc.      500.000        460.712-               -                  -            39.288 
Mondriaan Stichting               -           308.500       307.045-               -                  -             1.455 
Stichting Dr Hendrik Muller’s 
Vaderlandsch Fonds               -             10.000        10.000-               -                  -                  -   
Jaffé-Pierson stichting        18.000         18.000-               -                  -                  -   
Vereniging Rembrandt               -           300.000       300.000-               -                  -                  -  
Kattendijke/Drucker Stichting, Kinderproject               -               2.500                 -                  -             2.500  
Stichting Zabawas               -             40.000                 -                  -            40.000 
4.2. Fondsen    9.139.801       5.344.243    3.110.805-      201.509                -     11.574.748 
     
4 Totaal reserves en fondsen  14.191.693       5.397.588    3.410.805-        64.289        114.582-  16.128.183

* BankGiro Loterij voor Kunstaankopen: Dit saldo is door het bestuur in 2007 gereserveerd ten behoeve van een voorgenomen aankoop in 2008.  
** Deze Fondsen op Naam hebben hun eigen specifieke vermogensbeheerder.

Zoals vermeld op pagina 24 van dit verslag (Beleid met betrek-

king tot de omvang en functie van het vrij besteedbare vermogen) 

bedraagt de ‘continuïteitsreserve’ ter dekking van de (in)directe 

verwervingskosten en uitvoeringskosten circa € 3,8 miljoen.

Het Rijksmuseum Fonds stelt zich ten doel om uit de de opbreng-

sten van het beheerde vermogen uitkeringen te doen aan het 

Rijksmuseum (endowmentfonds) tenzij de schenker anderszins 

heeft aangegeven. De samenstelling van het vermogen naar in 

stand te houden vermogen en direct beschikbaar voor de doel-

stelling ultimo 2007 is als volgt:

De samenstelling van het vermogen naar Algemene reserve, Fond-

sen, Fondsen op Naam en Projectsubsidies ultimo 2007 is als volgt: 

Titel
  in stand te 

   houden   besteedbaar   totaal 

   vermogen   vermogen   vermogen 
Endowmentfondsen  11.295.187        100.433-  11.194.754 
Overige fondsen (niet endowment)               -       4.933.429     4.933.429 
  11.295.187     4.832.996   16.128.183  

4. Reserves en fondsen
Verloop Algemene reserve en Bestemmingsfondsen (Fondsen en Fondsen op Naam)
(in euro’s) stand Baten fondsenwerving  Bijdragen  Opbrengst   Uitvoerings-  stand
  01-01-2007 werving-/-directe  Rijksmuseum beleggingen  kosten   31-12-2007 
   verwervingskosten
Continuïteit reserve    3.750.000           75.000      3.825.000  
Algemene reserve    1.301.892           53.345       300.000-      212.220-       114.582-       728.435 
4.1. Reserves    5.051.892           53.345       300.000-      137.220-       114.582-    4.553.435 

Fondsen endowment
Fonds aankoop kunstwerken    3.726.053        106.000-      180.521                -       3.800.574  

Fondsen op Naam endowment       
A.E. Van Kampen Fonds **        10.056           40.000            1.768-               -            48.288 
Bank ten Cate & Cie Fonds **        44.351             1.129-               -            43.222 
Gerhards Fonds      566.384               331                -          566.715 
Goslings NieuwBeerta Fonds  **      463.252             2.000          21.369-               -          443.883 
J.A.J. en M.A. Risseeuw Fonds               -             10.000                83                -            10.083 
J.W. Edwin vom Rath Fonds        73.885                 43                -            73.928 
Johanna Kast-Michel Fonds        19.456             4.000                13                -            23.469

Knecht-Drenth Fonds               -           100.000              500                -          100.500 
Maria Adriana Aalders Fonds           10.000              167                -            10.167 
Sara Geertruida Aalders-Huender Fonds           10.000              167                -            10.167 
Paul Huf Fonds      250.099             1.108-       29.000-            146                -          220.137 
Scato Gockinga Fonds    1.194.680         34.800-            698                -       1.160.578 
Suman Fonds **        60.616             1.613                -            62.229 
Victor Muller Fonds        57.367         12.000-          1.845                -            47.212 
Willy van der Mandele Fonds               -             20.000              167                -            20.167 

Schenkingen niet endowment       
Schenking aankoop Italiaanse prenten 
en tekeningen        57.529           40.000        40.159- 2.481               -            59.851 
De Heer Van der Ven inzake Piero di Cosimo        47.971           3.483- 1.535               -            46.023 

Fondsen op Naam niet endowment       
Bas Ten Haaf Fonds        81.136           80.000   2.596               -          163.732 
Staal aan Zee, Corus Staal B.V.               -           600.000   3.200               -          603.200 
Ebus Fonds        81.134             5.000   2.676               -            88.810 
Frits en Phine Verhaaff Fonds        58.883           10.000   2.044               -            70.927 
Johan Huizinga Fonds        68.750           26.550        25.000- 2.625               -            72.925 
M.J. Drabbe Fonds      336.169        346.254- 10.085               -                    0 
Manfred & Hanna Heiting Fonds        81.625           60.000        60.505- 3.572               -            84.692 
Migelien Gerritzen Fonds **           50.000                  -            50.000 

Goslings NieuwBeerta Fonds  **      463.252            2.000        21.369-               -         443.883

J.W. Edwin vom Rath Fonds        73.885              43               -           73.928

Knecht-Drenth Fonds               -          100.000            500               -         100.500

Sara Geertruida Aalders-Huender Fonds          10.000            167               -           10.167

Scato Gockinga Fonds    1.194.680       34.800-            698               -      1.160.578

Victor Muller Fonds        57.367       12.000-          1.845               -           47.212

2. Vorderingen
Dit betreft:  31 - 12 - 2007   31 - 12 - 2006

(in euro’s)   
Obligatierente             905              907 
Intrest rekeningcourant en spaarrekeningen         29.098          11.162 
Dividend en dividendbelasting          3.476           8.275 
Debiteuren          8.100          33.000 
BankGiro Loterij 4e kwartaal       417.807        404.308 
Te ontvangen schenkingen       240.000        468.000 
Overige te ontvangen bedragen         31.468                  4 
        730.854        925.656 

3. Liquide middelen
Dit betreft:  31 - 12 - 2007   31 - 12 - 2006

(in euro’s) 
Saldi rekeningencourant     1.844.123     2.353.700 
Spaarrekening 3,4 %     3.793.563                -   
     5.637.686     2.353.700 
De liquide middelen zijn alle direct opeisbaar.

Fondsen op Naam niet endowment       Fondsen op Naam niet endowment       Fondsen op Naam niet endowment

Frits en Phine Verhaaff Fonds        58.883          10.000 2.044               -           70.927

M.J. Drabbe Fonds      336.169      346.254- 10.085               -                   0

Staal aan Zee, Corus Staal B.V.               -          600.000 3.200               -         603.200

Migelien Gerritzen Fonds **          50.000               -           50.000
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Conform de CBF-richtlijnen worden schenkingen van fondsen-

wervende instellingen met het CBF-keur aangemerkt als Aandeel 

in acties van derden. Schenkingen van andere instellingen worden 

aangemerkt als baten eigen fondsenwerving. 2006 is het eerste 

boekjaar waarin deze post in de jaarrekening wordt verantwoord.

7. Aandeel in acties van derden
Dit betreft:(in euro’s)  2007   2007   2006 
   werkelijk   Begroot   werkelijk 
 -  BankGiro Loterij voor  

Kunstaankopen (bestemd)   2.568.551     2.092.000     3.221.146 
 -  BankGiro Loterij inzake Het  

Nieuwe Rijksmuseum (bestemd)      908.000        908.000        908.000 
 - Vereniging Rembrandt (bestemd)    300.000             -        353.000 
   3.776.551    3.000.000     4.482.146 

De verdeling naar vrij besteedbaar en bestemd is als volgt:
- vrij besteedbaar               -                  -           -   
- bestemd   3.776.551     3.000.000     4.482.146 
   3.776.551     3.000.000     4.482.146 

8. Opbrengst beleggingen
Dit betreft:(in euro’s)  2007   2007   2006 
   werkelijk   Begroot   werkelijk 
8.1.  Intrest obligaties, deposito’s 
en rekening-courantsaldi banken 91.839 200.000        240.309 
8.2. Dividenden op aandelen        16.879 100.000        110.839 
8.3. Koersresultaat op effecten        28.853-       468.114        391.801 
        79.865        768.114        742.949 

8.1. Intrest obligaties, deposito’s en rekening-courantsaldi banken
Ontvangen intrest obligaties, 
deposito’s en rekening-
courantsaldi banken        91.841         285.782 
Ontvangen/betaalde rente 
bij verkoop/aankoop obligaties               -             85.180 
Mutatie vordering wegens 
nog te ontvangen rente                2-         130.653-
        91.839        200.000        240.309 
 
8.2. Dividenden op aandelen
Ontvangen dividenden 
(inclusief verrekenbare 
dividendbelasting)        16.879         110.839 
        16.879        100.000        110.839 

8.3. Koersresultaat op effecten
Koerswinst/verlies 
verkoop effecten        38.608-        259.494 
Mutatie beurswaarde niet 
verkochte effecten          9.755         132.307 
        28.853-       468.114        391.801 

Lasten
9. Bijdragen aan Stichting Het Rijksmuseum 
   3.410.805     3.556.743     4.287.003 

Voor een specificatie van de toegezegde bijdragen zie p. 15 e.v. van dit Jaar-
verslag.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Rechten op kapitaal

Ultimo 2007 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 20075. Kortlopende schulden 
5.1. Nog te besteden inzake onderzoeksfonds
Dit betreft een wetenschappelijk studiefonds dat is opgericht ter gelegen-
heid van het afscheid van de voormalig Algemeen Directeur van het Rijks-
museum, de heer prof.dr. H.W. van Os op 1 december 1996.
Dit betreft: (in euro’s) 31 - 12 - 2007  31 - 12 - 2006

Stand per 1 januari 21.721 21.721

Mutaties boekjaar:
Toegekende studiebeurs 2.500- -
Stand per 31 december 19.221 21.721

5.2. Stichting Het Rijksmuseum
Dit betreft: (in euro’s) 31 - 12 - 2007  31 - 12 - 2006

Stand per 1 januari 1.326.778 606.661

Mutaties boekjaar:  
Bijdragen ten gunste van 
Stichting Het Rijksmuseum    3.410.805     4.287.003 
Te betalen facturen en kosten       164.662        182.602 
Overboeking naar vermogens- 
beheerder door het Rijksmuseum               -          506.000 
Door Rijksmuseum ontvangen  
schenkingen en legaten       150.000-       197.488-
Betaald voorschot aan  
Stichting Het Rijksmuseum    4.200.396-    4.058.000-
Stand per 31 december       551.849     1.326.778 

5.3. Overige te betalen kosten
Dit betreft: (in euro’s) 31 - 12 - 2007  31 - 12 - 2006

Kassierfunctie inzake BankGiro Loterij: 
nog aan andere musea te betalen bijdrage       840.397        770.654 
Accountants- en advieskosten           6.500           5.950 
Jaarverslag         10.000          10.000 
Vermogensgroep         -             8.500 
Overige kosten               -             1.270 
       856.897        796.374 

Baten
6. Legaten, erfstellingen en schenkingen
Dit betreft (in euro’s)  2007   2007   2006 
    werkelijk   Begroot   werkelijk 
6.1. Legaten en erfstellingen
                -           343.714 

6.2. Schenkingen Fondsen op Naam (bestemd)
- Ebus Fonds          5.000 
- Frits en Phine Verhaaff Fonds        10.000 
- Veluvine Molijn de Groot Fonds          4.500 
- Johan Huizinga Fonds        26.550 
- Johanna Kast-Michel Fonds          4.000 
 -Manfred & Hanna Heiting Fonds        60.000 
 -Bas Ten Haaf Fonds        80.000 
- Sem Presser Fonds        25.750 
- A.E. Van Kampen Fonds        40.000 
- Knecht-Drenth Fonds      100.000 
- Willy van der Mandele Fonds        20.000 
- J.A.J. en M.A. Risseeuw Fonds       10.000 
- Goslings NieuwBeerta Fonds          2.000 
- Maria Adriana Aalders Fonds        10.000 
-  Sara Geertruida Aalders- 

Huender Fonds        10.000 
- Van der Vossen-Delbrück Fonds      100.000 
- Staal aan Zee, Corus Staal B.V.      600.000 
- Belle10 Fonds        10.000 
- Migelien Gerritzen Fonds        50.000 
    1.167.800         371.584 

6.3. Overige schenkingen
-  Schenking familie Van Hulsen -  

Ognibeni (bestemd)        40.000 
-  Schenking Alexander en Otto  

Stichting (vrij besteedbaar)          2.500 
 - Schenking Truus en Gerrit van  

Riemsdijk Stichting (vrij besteedbaar)  44.977 
-  Stichting Dr Hendrik Muller’s  

Vaderlandsch Fonds (bestemd)        10.000 
-  Mondriaan Stichting  (bestemd)      308.500 
-  Kattendyke/Druckerstichting,  

Kinderproject (bestemd)          2.500 
-  Stichting Zabawas (bestemd)        40.000 
-  Overige schenkingen  

(vrij besteedbaar)          5.868 
       454.345         688.449 
    1.622.145        678.000     1.403.747 

De verdeling naar vrij besteedbaar en bestemd is als volgt: 
- vrij besteedbaar        53.345        214.000        385.611 
- bestemd   1.568.800        464.000     1.018.136 
    1.622.145        678.000     1.403.747 



34 35

Accountantsverklaring

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2007 van 

Stichting Het Rijksmuseum Fonds te Amsterdam bestaande uit 

de balans per 31 december 2007 en de staat van baten en lasten 

over 2007 met de toelichting gecontroleerd.

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, alsmede voor het opstellen van het jaarver-

slag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarver-

slaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650). Deze verant-

woordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en 

in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor 

het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van 

vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van 

materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen 

en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële ver-

slaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven 

omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de 

jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze contro-

le verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienover-

eenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons gelden-

de gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig 

te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid 

wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van mate-

rieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter ver-

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

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

werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvor-

ming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling 

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

van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant 

in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weer- 

geven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante 

interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze 

te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de 

gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel 

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

ne beheersingssysteem van de entiteit. Tevens omvat een con-

trole onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de 

toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de 

redelijkheid van schattingen die het bestuur van de entiteit heeft 

gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de 

jaarrekening.

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

tie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Het 

Rijksmuseum Fonds per 31 december 2007 en van het resultaat 

over 2007 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarver-

slaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650).

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

delen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Amstelveen, 27 mei 2008

KPMG Accountants N.V.

Drs. E.P. Groenteman RA

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 dienstver-

lening en huisvesting aan de stichting doorberekend.

Het Rijksmuseum heeft een medewerker particuliere schenkin-

gen 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 2007 bedroeg nihil (2006 eveneens nihil).

Instemming bestuur
Amsterdam, 27 mei 2008

Mr H.Th.E.M. Rottinghuis

Voorzitter

Mevrouw Mr M. van der Wal

Secretaris

Jhr Drs R.W.F. van Tets

Penningmeester

Mevrouw Drs A.M. Fentener van Vlissingen

Lid

Drs K.J.Storm

Lid

Model toelichting lastenverdeling
       Beheer en 
Bestemming  Doelstelling   Werving Baten Administratie  Totaal Begroot Werkelijk 
Lasten       2007 2007 2006

  Bijdragen aan Voorlichting en Eigen    
  Stichting Het voorbereiding  fondsen- Acties
  Rijksmuseum activiteiten werving derden Beleggingen
(in euro’s)
Bijdragen aan Stichting
Het Rijksmuseum   3.410.805 - - - - -     3.410.805  3.556.743  4.287.003

Rijksmuseummedewerker                -        15.000     15.000         -                - 15.000           45.000         45.000          40.056

Advertenties, publiciteit en 
overige kosten fondsenwerving                 -               -       51.469         -                - -         51.469         92.000          97.394

Kosten jaarverslag                 -          5.500       5.500         -                - -          11.000         11.000          12.165

Provisie en bankkosten                 -               -               -           -        15.576 -          15.576         35.000          36.557

Vermogensgroep                 -               -               -           -                - 720-              720-        20.000          33.915

Accountantskosten en advies 
inzake CBF-keur                 -               -               -           -                -    8.941             8.941           9.000            8.020

Totaal    3.410.805      20.500     71.969         -        15.576                 23.221      3.542.071    3.768.743     4.515.110
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Adres en informatie
Voor informatie over schenkingen, legaten en Fondsen op Naam 

kunt u contact opnemen met Eva Kalis, Particuliere Schenkingen 

Rijksmuseum Fonds.

Telefoon 020 6747335

e.kalis@rijksmuseum.nl

www.rijksmuseum.nl/fonds

ABN AMRO rekening 560020740

Rijksmuseum

Postbus 74888

1070 DN Amsterdam

Colofon
Eindredactie en samenstelling

Eva Kalis, Rijksmuseum Fonds 

Wieneke ’t Hoen, afdeling Publicaties Rijksmuseum

Tekst Diorama

Eveline Sint Nicolaas, conservator Geschiedenis

Tekst Manfred & Hanna Heiting Fonds

Toon Vugts

Tekst Japanse tempelwachters

Menno Fitski, conservator Aziatische kunst

Tekst Financieel verslag

Erwin van Rooij, controller Rijksmuseum 

Fotografie

Afdeling Beeld Rijksmuseum, tenzij anders vermeld

Ontwerp

Studio Jas bv, Amsterdam

Druk

Kunstdrukkerij Mercurius, Westzaan

Hans Blom (rechts), voormalig directeur van het niod, en Rijksmuseum-conservator 
Gijs van der Ham bekijken de aanwinsttentoonstelling over De nieuwe mens op weg naar 
de nationaal-socialistische wereldorde, 30 mei 2007. Foto ANP Photo/Olaf Kraak.

© 2008 Rijksmuseum Amsterdam

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbe-

stand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, het-

zij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige 

andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de uitgever.

Voor meer informatie over de activiteiten van het Rijksmuseum, 

zie www.rijksmuseum.nl



Het Rijksmuseum Fonds

www.rijksmuseum.nl




