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museum Het Rembrandthuis wil bijdragen 

aan versterking onder brede lagen van de 

bevolking van het historisch besef in het 

algemeen, en meer in het bijzonder aan 

vergroting van het begrip van 17de-eeuws 

amsterdam en de uitzonderlijke betekenis 

van de kunstenaar Rembrandt van Rijn.  

Rembrandts historische woning annex 

atelier is daartoe in de oorspron kelijke staat 

terug gebracht. Om een integraal venster te 

bieden op de woon- en artistieke werk cultuur 

van de Hollandse 17de eeuw wil het museum 

een zo volledig mogelijke collectie van 

Rembrandts grafisch werk en van represen-

tatieve objecten die een beeld geven van zijn 

leven, bijeen brengen.

De betekenis van Rembrandt als innovatief 

schilder, tekenaar en graficus wordt 

aanschouwelijk gemaakt in de permanente 

presentatie en tentoonstellingen en door het 

bijeen brengen en tonen van representatief 

werk van kunstenaars vanaf de 16de eeuw. 

Het Rembrandthuis brengt ook buiten het 

museum een groot internationaal publiek 

in aanraking met diens werk. Het museum 

streeft naar het scheppen van duurzame 

banden met het onderwijs in het algemeen 

en met dat in amsterdam in het bijzonder.



a l g e m e e n

 5 V O O R W O O R D

 7 R a a D  V a n  T O e Z I C H T

Definitely the best museum visit I had 

here in Amsterdam. Very enriching experience. 

Mehdi, France, 28/06/09



7V O O R W O O R D

2009 was in een aantal opzichten een opvallend 

jaar voor het Rembrandthuis. Het museum 

kwam in het voorjaar volop in de landelijke 

publiciteit door de prachtige tentoonstelling 

van Jan lievens. De expositie, georganiseerd 

in samenwerking met The national gallery 

in Washington en het milwaukee museum of 

art, was het eerste representatieve overzicht 

van deze kunstenaar in nederland. De media 

hebben hier uitgebreid en op lovende wijze 

aandacht aan besteed. De tentoonstelling 

besloeg zowel het oude huis als de nieuwe 

vleugel van het museum. Het was heel bijzonder 

om de schilderijen van lievens in de historische 

context van Rembrandts woning te zien. 

Deze omvangrijke presentatie had echter wel 

tot gevolg dat het museum door de op- en 

afbouw ervan een flink aantal dagen gesloten 

was. Vooral in het drukbezochte zomerseizoen 

misten we zo veel buitenlandse bezoekers. In de 

toekomst is het uitgangspunt dit waar mogelijk 

te voorkomen door een andere planning en 

logistiek van dergelijke exposities. mede door 

die sluitingsdagen en natuurlijk ook door 

terug lopend internationaal bezoek als gevolg 

van de economische crisis, zagen we het bezoe-

kersaantal teruglopen tot 182.528. Hiermee staat 

het museum overigens landelijk op de 17de 

plek van de best bezochte musea en in binnen 

amsterdam in 2009 op de zevende plaats.

een ingrijpende gebeurtenis in 2009 was de 

wisseling in de directie. afscheid werd genomen 

van ed de Heer, die sinds 1991 de leiding over 

het museum voerde. Tijdens zijn directoraat 

kwam de vernieuwing van het museum tot 

stand met de nieuwe vleugel, de tentoonstel-

lingszalen en de reconstructie van Rembrandts 

woonhuis in de oudbouw. Hij stond ook mede 

aan de basis van vele fraaie tentoonstellingen, 

met als uitschieter die in het Rembrandtjaar 

2006. als dank voor zijn lange directoraat werd 

op 11 september een tentoonstelling geopend 

met een keuze uit de door hem verzamelde 

oude en nieuwe grafiek met als titel Oude liefdes, 

nieuwe wegen. Tijdens deze opening ontving hij 

de Zilveren museum Penning van de gemeente 

amsterdam. Door een gift van de Vereniging 

Vrienden van het museum en een particuliere 

schenking werd het afscheid extra luister 

bijgezet door de aankoop van een schilderij van 

Pieter de grebber. Vanaf 1 augustus mocht ik de 

fakkel overnemen als nieuwe directeur.

 

Het Rembrandthuis is een fantastische plek 

om te werken. na een jaar kan en mag ik dat 

wel zeggen. graag maak ik op deze plek ook 

gebruik van de mogelijkheid om dank te zeggen. 

In de eerste plaats, postuum, aan Rembrandt 

zelf. Zijn werk en mondiale uitstraling maken 

dit museum tot een ‘icoon’ van wereldklasse. 

Hierop komen die duizenden bezoekers – jong 

en oud – af. Hen dank ik ook voor hun belang-

stelling, want wat is een museum immers zon-

der publiek. Ik dank de gemeente amsterdam 

en de fondsen van wie we in 2009 genereuze 

steun mochten ontvangen. Ik dank de leden 

van de Raad van Toezicht en van de Vereniging 

Vrienden voor hun belangeloze inzet. en ten-

slotte dank ik de vele tientallen medewerkers 

van het museum voor het werk dat zij verricht 

hebben. Samen ‘maken’ ze het Rembrandthuis 

tot wat het is.

Janrense Boonstra, directeur

mede namens michiel Kersten, adjunct-directeur

« Janrense Boonstra, 

directeur



9R a a D  V a n  T O e Z I C H T

De Raad van Toezicht is in 2009 vier keer in 

vergadering bijeengeweest, op 27 april, 29 juni, 

28 september en 2 december. 

In de vergadering van 27 april is in overleg met 

de auditcommissie van de Raad van Toezicht 

(Chris van den Bol ra en Jan Steinhauser) 

de Jaarrekening 2008 vastgesteld. met de 

directie, bestaande uit erik gerritsen  (directeur 

ad- interim) en michiel Kersten , is regelmatig 

contact geweest over de ontwikkeling en struc-

turering van de organisatie. 

De bijstelling van de begroting als gevolg van 

de internationale kredietcrisis stond centraal 

op 29 juni. In deze vergadering maakten alle 

leden van de Raad van Toezicht kennis met 

Janrense Boonstra, die vanaf 1 augustus aan-

gesteld is tot directeur van het museum. Deze 

aanstelling geschiedde op voordracht van de 

sollicitatiecommissie bestaande uit twee leden 

van de Raad van Toezicht,  leo Cornelissen en 

Peter Schatborn, onder extern voorzitterschap 

van annemarie Vels Heijn, oud-directeur van de 

nederlandse museum Vereniging. 

Op 9 september is, tijdens de drukbezochte 

bijeenkomst in het Stadhuis van amsterdam 

(en tevens opening van de tentoonstelling Oude 

liefdes, nieuwe wegen), door de Raad van Toezicht 

afscheid genomen van ed de Heer, die ruim 

17 jaar als directeur het museum heeft geleid. 

De Raad van Toezicht wil hier nogmaals zijn 

erkentelijkheid en waardering uitdrukken voor 

het grote werk dat ed de Heer tijdens zijn direc-

teurschap heeft verzet. Hiervan zijn de realisatie 

van de nieuwe vleugel van het museum en de 

renovatie en herinrichting van Rembrandts 

voormalige woonhuis de belangrijkste mijlpa-

len, naast de vele invloedrijke en drukbezochte 

tentoonstellingen, en de oprichting van het 

Rembrandt Informatie Centrum. 

In de vergadering van 2 december is de 

begroting voor 2010 goed gekeurd alsmede het 

jaarplan van de directie. 

De Raad van Toezicht wil alle personeelsleden 

van het museum hartelijk danken voor hun 

inzet en werk, waardoor onder meer de presti-

gieuze tentoonstelling Jan Lievens. Loopbaan van 

een wonderkind succesvol georganiseerd kon 

worden. 

Ten slotte dankt de Raad van Toezicht de 

gemeente amsterdam voor de structurele 

subsidie voor de exploitatie van het museum, 

alsmede de stichtingen en fondsen die een 

bijdrage hebben gegeven aan of toegezegd voor 

de activiteiten van het Rembrandt huis.

leden van de raad van toezicht 
Frank de grave, voorzitter 

(tot 2 december 2009)

Ruud nederveen, voorzitter 

(vanaf 2 december 2009)

lout Bierenbroodspot, vicevoorzitter 

(tot april 2009)

Jan Steinhauser, lid en auditcommissie 

(tot april 2009)

Chris van den Bol, lid en auditcommissie

Saskia Reuling, lid 

(vanaf april 2009)

Peter Schatborn, lid

leo Cornelissen, lid 

(vanaf april 2009)

‹ Afscheid van directeur 

Ed de Heer op 9 september
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 11 n I e U W e  I n R I C H T I n g  O U D e  H U I S

 12 C O l l e C T I e

 15 C O l l e C T I e  O P  R e I S :  R E M B R A N D T  I N  O M A N

 15 B I B l I O T H e e K /

  R e m B R a n D T  I n F O R m a T I e  C e n T R U m  ( R I C )

Rembrandt la tua casa e bellissima.
 

21/08/09



13n I e U W e  I n R I C H T I n g  O U D e  H U I S

na de Jan lievens tentoonstelling is de inrich-

ting van de historische vertrekken op de begane 

grond van het oude huis ingrijpend gewijzigd. 

Om het verhaal van de schilderkunst rondom 

Rembrandt beter te kunnen vertellen, zijn 

de schilderijen anders ingedeeld. In de drie 

woonvertrekken op de begane grond wordt 

achtereenvolgens de schilderkunst vóór, tijdens 

en na Rembrandt in beeld gebracht. 

In het Voorhuys zijn werken samengebracht van 

zogenaamde Pre-Rembrandtisten, schilders die 

actief waren in amsterdam voordat Rembrandt 

zich er in 1631 vestigde. Rembrandts leermees-

ter Pieter lastman is de bekendste van deze 

groep. 

In de Sydelcaemer zijn de schilderijen te zien 

die in Rembrandts directe omgeving en moge-

lijk zelfs in zijn atelier zijn ontstaan: kopieën 

(soms met lichte variaties) die door begaafde 

Rembrandt-leerlingen als govert Flinck of 

Ferdinand Bol zijn geschilderd naar originelen 

van Rembrandt. 

In de Sael ten slotte wordt een representatief 

overzicht getoond van het werk dat Rembrandts 

leerlingen maakten, nadat zij zijn atelier hadden 

verlaten en als zelfstandig schilder werkten. 

Sydelcaemer‹ Sael



14 C O l l e C T I e

De collectie, deels in bezit van de Stichting 

Collectie Het Rembrandthuis, omvat ca. 4000 

objecten, met als kern etsen, etsplaten en teke-

ningen van Rembrandt (300), en 17de-eeuwse 

schilderijen, merendeels in bruikleen (65). 

Daarnaast bestaat deze uit prenten (2500) uit 

de omgeving van Rembrandt en verwante 

eigentijdse grafiek, en 17de-eeuwse objecten van 

kunst nijverheid (1200). 

Het beeldarchief en de kunsthistorische docu-

mentatie in het ric telt 4000 meest kostbare 

of zeldzame banden en 15.000 foto’s, dia’s en 

digitale bestanden. 

Bravo Rembrandt 

Austin, Texas usa, July 3 2009

 
Rembrandt ROCKS!!

Rembrandt van Rijn 

(1606–1669), Zelfportret met 

verbaasde blik. 1630, ets

› Rembrandt van Rijn 

(1606–1669), Zelfportret, 

fronsen d. 1630, ets

›› Rembrandt van Rijn 

(1606–1669), Zelfportret met 

Saskia. 1636, ets

Perfectly collected! 

Thank you for providing us such wonderful info 

of such a magnificent artist.
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B I B l I O T H e e K / R e m B R a n D T 

I n F O R m a T I e  C e n T R U m  ( R I C )

 

Het Rembrandt Informatie Centrum is een 

studiecentrum dat een breed publiek wil helpen 

bij het onderzoek naar Rembrandt en zijn werk. 

De bibliotheek van het ric verzamelt documen-

tatie in woord en beeld over Rembrandt, zijn 

leerlingen en navolgers, en over de grafische 

kunsten in het algemeen. Daarnaast zijn er 

boeken over zeventiende-eeuwse kunstenaars, 

museum- en tentoonstellingscatalogi en een 

aantal oude drukken, onder andere op kunst-

theoretisch gebied. Tevens is er aandacht voor 

de toenmalige kunstmarkt en de geschiedenis 

van het verzamelwezen. een belangrijk onder-

deel van het ric is het complete fotoarchief van 

kunsthistoricus en Rembrandtspecialist Werner 

Sumowski. 

museum Het Rembrandthuis geeft al vele 

jaren De Kroniek van het Rembrandthuis uit, die 

één keer per jaar verschijnt. De Kroniek bevat 

wetenschappelijke artikelen over het leven 

en werk van Rembrandt, zijn tijdgenoten, en 

kunstenaars die op de een of andere wijze door 

Rembrandts kunst zijn beïnvloed. 

In december 2009 verscheen, met enige 

vertraging, het nummer 2008. Ook in dit num-

mer is een keur aan Rembrandt-gerelateerde 

onderwerpen te lezen van gerenommeerde 

specialisten als ernst van de Wetering, Ben 

Broos, Stephanie Dickey, Friso lammertse en 

Jaap van der Veen. 

De Kroniek kent een vast abonneebestand en 

wordt daarnaast verspreid onder alle leden van 

de Vereniging Vrienden. Het blad is tevens te 

koop in de museumwinkel. 

C O l l e C T I e  O P  R e I S : 

R E M B R A N D T  I N  O M A N

In het grand Hyatt Hotel te muscat in Oman 

was van 20 augustus t/m 18 september 2009 

een ruime selectie van Rembrandt etsen uit de 

collecti e van het museum te zien. Rembrandt 

in Oman werd georganiseerd door de al-Salmi 

library te Bidiyah in het Sultanaat Oman, en 

stond onder auspiciën van de minister van 

Religieuze  Zaken, Zijne excellentie Sheikh 

abdullah bin mohammed al-Salmi. 

De selectie van het museum werd aangevuld 

met een twintigtal prenten uit de collectie van 

Petra en Helmut Rumbler uit Frankfurt am 

main. 

De tentoonstelling, die vanwege de Ramadan 

van ’s morgens tot middernacht gratis toe-

gankelijk was, heeft ongeveer 5000 bezoekers 

getrokken. Bij de tentoonstelling verscheen 

een uitgebreide, fraai vormgegeven catalogus 

in het arabisch en engels. Het was de eerste 

tentoonstelling in zijn soort op het arabische 

schiereiland. 

In de media trok de tentoonstelling veel aan-

dacht en men was trots op deze ‘First-of-its-kind 

exhibition in the Middle East’: ‘A dream come true’.  

Rembrandt van Rijn (1606–1669), 

Zelfportret met opgeheven kris. 

1634, ets en droge naald
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  hoogtepunten uit de collectie

 20 J a n  l I e V e n S  (1607-1674) 

  loopbaan van een wonderkind

 22 O U D e  l I e F D e S ,  n I e U W e  W e g e n 

  20 jaar verzamelen voor het rembrandthuis
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  een blik in het brein van de meester

‘thank you for this wonderful exhibit’

Carole-Jean Smila and Louse Isian, from Boston, 2 July 2009

Jodenbreestraat 4 • Amsterdam •020 5200400 • www.rembrandthuis.nl
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t/m 22•2•2009

Jodenbreestraat 4 • Amsterdam • 020 5200400 • www.rembrandthuis.nl

JacobBacker
Rembrandts tegenpool

1608/9– 1651

J a C O B  B a C K e R  (1608/9-1651) 

rembrandts tegenpool

Het jaar 2009 startte met een tentoonstelling 

over het werk van Jacob Backer, die nog tot 22 

februari te zien was. Precies 400 jaar na zijn 

geboorte werd deze amsterdamse kunstenaar 

geëerd met een omvangrijk overzicht van zijn 

mooiste werken, met bruiklenen uit binnen- en 

buitenland. 

De expositie, georganiseerd in samenwerking 

met het Suermondt ludwig museum te aken, 

maakte duidelijk waarom deze schildervirtuoos 

door zijn tijdgenoten zo hoog werd gewaar-

deerd: zijn heldere kleurgebruik en trefzekere 

toets geven zijn schilderijen een ongekende 

allure. De tentoonstelling omvatte een selectie 

uit Backers oeuvre van drieëndertig schilderijen 

en twintig tekeningen.

t/m 22•2•2009

JacobBacker
Rembrandts tegenpool

1608/9– 1651

Jodenbreestraat 4 • Amsterdam • 020 5200400 • www.rembrandthuis.nl
Tentoonstellingsaffiches Jacob Backer (1608/9–1651). Rembrandts tegenpool
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R e m B R a n D T S  e T S e n 

hoogtepunten uit de collectie

In het voorjaar (1 maart t/m 3 mei) van 2009 

was een ruime selectie van bijna honderd van 

Rembrandts mooiste etsen uit de eigen collectie 

te zien. De gekozen hoogtepunten werden 

tentoongesteld in de twee zalen in de nieuwe 

vleugel van het museum. 

Voor veel buitenlandse toeristen, die vaak 

speciaal voor de etsen van Rembrandt naar het 

museum komen, was de mogelijkheid om een 

groot aantal van deze meesterwerken te kunnen 

bewonderen, een uitkomst.

J a n  l I e V e n S  (1607-1674) 

loopbaan van een wonderkind

Van 17 mei t/m 9 augustus 2009 toonde Het 

Rembrandthuis een omvangrijk overzicht van 

het werk van Jan lievens, tijd- en stadgenoot 

van Rembrandt. De tentoonstelling kwam tot 

stand in een bijzondere samenwerking met The 

national gallery of art in Washington en het 

milwaukee museum of art in milwaukee, waar 

de selectie van kunstwerken al eerder te zien 

was geweest. 

De expositie besteedde, naast lievens’ vroege 

werk en zijn betrekkingen met Rembrandt in de 

jaren 1620, vooral aandacht aan zijn latere werk 

en omvatte vijfenveertig schilderijen en vijftig 

prenten en tekeningen. 

Voor de tentoonstelling werd de hele vaste 

opstelling in het oude huis van Rembrandt aan-

gepast, waardoor de bezoeker de werken voor 

een groot deel in de context van een authentiek 

17de-eeuws interieur kon zien. een speciale 

audiotour werd in zes talen gemaakt. 

De vier lezingen door gerenommeerde lievens 

kenners uit binnen- en buitenland werden 

enthousiast bezocht. aan de uitgebreide cata-

logus, die bij de tentoonstelling is verschenen, 

heeft het museum een belangrijke wetenschap-

pelijke bijdrage geleverd. In de media waren er 

veel lovende recensies. 

Jodenbreestraat 4 • Amsterdam •020 5200400 • www.rembrandthuis.nl

Lievens e Rembrandt. 2 grandi artisti 

Naomi from Italy (augustus 2009)

A marvelous exhibit 

Lois Jensen 6/4/09

Rembrandt van Rijn 

(1606–1669), Zittend man-

nelijk naakt. 1646, ets

› Tentoonstellingsaffiche Jan 

Lievens (1607–1674). Loop-

baan van een wonderkind
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Oude liefdes,
nieuwewegen

t/m 29 november

20 jaar
verzamelen
voor het
Rembrandthuis

Gérard de Palézieux (1912), Lagune, 1993, aquatint

O U D e  l I e F D e S ,  n I e U W e  W e g e n 

20 jaar verzamelen voor 
het rembrandth uis

Ter gelegenheid van het afscheid van ed de Heer 

werd van 12 september tot en met 29 november 

2009 een keuze getoond van de grafische 

werken die tijdens zijn directeurschap door 

het museum zijn verworven. Werk dat voor 

Rembrandt als een bron van inspiratie gold, 

grafiek van Rembrandts tijdgenoten en prenten 

van latere navolgers die zich op Rembrandts 

grafisch e oeuvre inspireerden werden verza-

meld, maar ook werk van hedendaagse grafici. 

Uit de naar schatting 2500 werken, die door De 

Heer werden verworven, toonde het museum 

een keuze van 110 prenten, van zowel oude 

meesters als moderne kunstenaars, van albrecht 

Dürer tot Picasso en van giuseppe Castiglione 

tot Seymour Hayden. Daarnaast was er een 

ruime selectie te zien van hedendaagse grafiek, 

van onder anderen gérard de Palézieux, Jakob 

Demus, erik Desmazières, nicolas Poignon, 

aat Veldhoen, Willem den Ouden en Charles 

Donker.

R e m B R a n D T  g e S P I e g e l D 

een blik in het brein van de meester 

Het jaar eindigde met de opening op 11 decem-

ber van een innovatieve tentoonstelling, waarbij 

werd stilgestaan bij de gevolgen van het druk-

proces voor de composities van Rembrandts 

etsen. 

Rembrandts belangrijkste etsen werden naast 

hun spiegelbeeld of de originele etsplaat 

getoond. De prenten vormen door het druk-

proces immers het spiegelbeeld van wat de 

kunstenaar  op de etsplaat heeft getekend. nu 

waren de voorstellingen precies zo te zien 

als ze Rembrandt voor ogen hebben gestaan. 

Bovendien werd van een viertal etsen een 

enorme (gespiegelde) blow-up getoond, die 

de monumentaliteit van deze voorstellingen 

aanschouwelijk maakte.

De tentoonstelling, die werd ingeleid door een 

korte film met Rembrandtkenner ernst van de 

Wetering, leidde tot veel interessante beschou-

wingen in de media. 

‹ Tentoonstellingsaffiche 

Oude liefdes, nieuwe 

wegen. 20 jaar verzamelen 

voor Het Rembrandthuis

› Zaalbeeld Rembrandt 

gespiegeld. Een blik in het 

brein van de meester
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‘[…]en toen zei ik in mijzelf: 

Dit is de leukste dag die ik ooit gehad heb.’

Ezgi uit groep 6 van de Ichtus school in Lelystad, 29 oktober
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Een Rembrandt in het echt
Ben je wel eens in een museum geweest?
Heb je ooit een echt schilderij van Rem-
brandt gezien? Dat is natuurlijk heel wat an-
ders dan een foto van een schilderij in een
boek. Want zo’n foto is meestal klein en
daarop zie je niet altijd alles. Je ziet bijvoor-
beeld niet goed of ietsmet veel ofmet weinig
verf geschilderd is. Je ziet dan ook niet hoe
knap Rembrandt een gezicht heeft ‘opge-
bouwd’ uit verfstreekjes, soms met dikke
klodders en op andere plekken juist weer
heel dun. Pas als je voor een schilderij van
Rembrandt staat en het goed kunt bekijken,
kun je begrijpen waarom hij de beroemdste
kunstenaar van Nederland is. Zijn schilderij-
en hangen in musea over de hele wereld.
Elke dag kijken honderden mensen vol be-
wondering naar de kunstwerken die Rem-
brandt vierhonderd jaar geleden heeft ge-
maakt.

Amsterdam in de Gouden Eeuw
Ook in zijn eigen tijd was hij al beroemd. Hij
leefde in de 17de eeuw, van 1606 tot 1669.
Die eeuwwordt ook wel de Gouden Eeuw ge-
noemd. Het ging toen heel goed in Neder-
land, het was een rijke tijd. Amsterdam was
het centrum van de wereld. Grote zeilsche-
pen kwamen daar in de haven aan vanuit alle
werelddelen. Ze waren beladen met goede-
ren, zoals graan uit Polen of hout uit Noor-
wegen, maar ook allerlei kostbare spullen
van ver weg, zoals peper van het eiland Su-
matra (dat ligt in Indonesië) en zijde uit India.

Kraakwitte kragen
In Amsterdam woonden veel rijke kooplie-
den. In hun kapitale grachtenhuizen wilden
ze hun eigen portret aan de muur hebben.
Foto’s bestonden nog niet, dus een portret
moest op een andere manier worden ge-
maakt. Als je toen een goede portretschilder
was, dan kon je ook goed verdienen. Rem-
brandt was een van de beste. Hij kon voor
zijn werk veel geld vragen. De glanzend zwar-
te kleding en de kraakwitte kragen die toen
in de mode waren, schilderde Rembrandt zo
mooi dat het leek of je de stof aan kon raken.
En de gezichten van de deftige dames en
heren schilderde hij zoals ze er echt uitza-
gen, met alle rimpeltjes en vlekjes.

Portretten in
Rembrandts tijd

Portretten in soorten en maten
Rembrandt was in Leiden geboren, maar hij
verhuisde naar Amsterdam, omdat daar veel
rijke mensen woonden die wel eens een por-
tret bij hem zouden kunnen bestellen. Hij
heeft ook allerlei andere onderwerpen ge-
schilderd, zoals landschappen en spannende
verhalen.
Zijn beroemdste schilderij, ‘De Nachtwacht’,
is eigenlijk ook een portret, maar dan van een
hele groep, een groepsportret. En als er nie-
mand was om na te schilderen, dan keek
Rembrandt in de spiegel en dan maakte hij
een portret van zichzelf, een zelfportret. Hij
heeft trouwens niet alleen portretten met
verf en penseel gemaakt. Hij heeft ook teke-
ningen gemaakt en etsen. In Amsterdam
kocht hij een groot en mooi huis, waar hij
deftig bezoek kon ontvangen. Dat huis be-
staat nog steeds en het is nu een museum:
MuseumHet Rembrandthuis. In eenmodern
museumgebouw naast het oude huis kun je
vaak speciale tentoonstellingen bekijken. Zo
komt daar een tentoonstelling over Jacob
Backer en een tentoonstelling over Jan Lie-
vens. Ze leefden allebei in de tijd van Rem-
brandt. Ze hebben ook allebei, ieder op zijn
eigen manier, portretten gemaakt. Je leest er
meer over in deze krant.

Vierhonderd jaar geleden was Am-

sterdam een bloeiende handelsstad.

Er woonden veel rijke kooplieden die

hun portret wilden laten schilderen.

Rembrandt was daar geweldig goed

in. In Museum Het Rembrandthuis

zijn de komende tijd veel portretten

te zien, niet alleen van Rembrandt,

maar ook van andere kunstenaars

uit zijn tijd. Kom je ze ook bekijken?

RembrandtKrant

Rembrandt, Portret van Agatha Bas, 1641, olieverf op doek,
The Royal Collection, Buckingham Palace, Londen

Afdeling Educatie www.rembrandthuis.nlMuseum Het Rembrandthuis nummer 8 | 2008/2009

Echte koppen met mooie kragen

Kijk eens hoe mooi deze
vrouw gekleed is! Het don-
kere, zacht glanzende flu-
weel van de japon laat de
witte kraag en manchetten
goed uitkomen. De mou-
wen hebben splitjes en de
voorkant is met koordjes
dichtgeknoopt. De hals-
doek, de kraag om haar
schouders en de manchet-
ten zijn gemaakt van wit
kant. Het kant heeft brede
stroken die heel fijn zijn uit-
gewerkt met sierlijke patro-
nen. Het lijfje onder de
koordjes is bewerkt met
gouddraad en ook haar oor-
bellen, broche en de open-
geklapte waaier schitteren
van het goud. En dan heeft
ze ook nog eens parelket-
tingen om haar hals en pols
en een mooie haarband in.

Rembrandts atelier in
Museum Het Rembrandthuis

Rembrandt, Zelfportret tekenend,
met Saskia, 1636, ets.
Museum Het Rembrandthuis.

Dit is een dubbelportret dat
Rembrandt maakte van zichzelf en
zijn vrouw Saskia.

nl

uis

De educatie- en publieksprogramma’s van 

museum Het Rembrandthuis richten zich 

vooral op het basisonderwijs, voortgezet 

onderwijs en individueel publiek. Ze bestaan 

uit lesprojecten, workshops, rondleidingen, 

demonstraties en lezingen. De nadruk ligt op 

het overdragen van kennis met betrekking tot 

de nederlandse cultuur van de gouden eeuw 

– in het bijzonder Rembrandts leven en werk – 

en grafische kunsten in heden en verleden.

In 2009 kwamen 269 schoolklassen naar het 

Rembrandthuis: 3.323 leerlingen uit het basis-

onderwijs (142 groepen) en 2.813 leerlingen uit 

het voortgezet onderwijs (127 groepen).

B a S I S -  &  V O O R T g e Z e T  O n D e R W I J S 

rembrandtkrant & flyer 
De Rembrandtkrant, een succesvol middel om 

scholen te stimuleren tot een bezoek, wordt in 

principe jaarlijks geproduceerd. Voor het school-

jaar 2008-2009 is Rembrandtkrant 8 verzonden 

aan 2.795 basisscholen in de provincies noord-

Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. 

In 2009 zijn nog 2.571 kranten op verzoek 

toegestuurd. Het thema was de portretkunst in 

Rembrandts tijd. 

Daarmee in verband stond de workshop ‘gekke 

Bekken’, waarbij kinderen hun getekende (zelf)

portret gingen krassen in een plastic plaatje 

(droge naald prent), inkten en afdrukken. 

een flyer, met de aankondiging van de nieuwe 

workshop ‘Fantastisch landschap’, werd in 

september naar de basisscholen verstuurd. 

programma’s en materialen 
basisschool
De grafische workshops voor kinderen in het 

Rembrandthuis zijn uniek in de nederlandse 

museumwereld. Voor het programma 2008-

2009 was de hierboven genoemde workshop 

‘gekke bekken’ ontwikkeld. Vanaf september 

werd voor 2009-2010 de grafische workshop 

‘Fantastisch landschap’ gegeven, bedoeld voor de 

bovenbouw van de basisschool en de brugklas 

van het voortgezet onderwijs. 

‘We gingen een landschap maken en het was de beste dag.’ 

Enise uit groep 5 van basisschool De Globe in Amsterdam, 4 november

‹ Rembrandtkrant 8 Basisschoolleerlingen tijdens de workshop 

‘Fantastisch Landschap’
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audiotour
Om de authenticiteit van het interieur van 

Rembrandts  voormalige woonhuis zoveel moge-

lijk te waarborgen is een minimale hoeveelheid 

tekstborden in de museumopstelling aan-

gebracht. Voor individuele bezoekers is daarom 

een compacte audiotour gratis beschikbaar. 

Deze biedt een rondleiding in het nederlands, 

engels, Frans, Duits, Spaans of Italiaans, en 

wordt door bijna alle bezoekers gebruikt. na een 

aantal jaren intensief gebruik begon de appara-

tuur echter defecten te vertonen. Voor 2010 

wordt vervanging van de hardware voorzien.

demonstraties
Zoals in de afgelopen jaren waren er dagelijks 

etsdemonstraties in de grafische werkplaats van 

het Rembrandthuis. In het weekend waren er 

demonstraties verfbereiding in het atelier van 

Rembrandt. 

rondleidingen
Rondleidingen voor particulieren of bedrijven 

werden door het cultureel organisatiebureau 

Arttra (instituut voor kunsthistorisch onderwijs) 

verzorgd. 

tentoonstelling kinderprenten
In een kamertje op de tussenverdieping van het 

oude huis werd in april een kleine tentoonstel-

ling georganiseerd met prenten die kinderen 

tijdens de workshop ‘gekke bekken’ hadden 

gemaakt.

zaalteksten schilderijen 
vaste collectie
Voor de nieuw ingerichte zalen in het oude huis 

zijn aangepaste teksten bij de schilderijen in het 

nederlands en het engels op geplastificeerde 

a3 vellen neergelegd voor het publiek. Deze 

dienen ter vervanging van eerdere papieren 

brochures die veel werden mee genomen door 

de bezoekers.

rondleidingen nt2-cursisten
Voor tien groepen cursisten nt2 (nederlands als 

tweede taal) werd i.s.m. de Vrije Universiteit een 

op het taalniveau van de cursisten aangepaste 

rondleiding gegeven. 

publieksbegeleiding 
bij tentoonstellingen
Tijdens de tentoonstelling Jacob Backer. 

Rembrandts  tegenpool waren er in 2009 enkele 

lezingen en een studiedag, de laatste in samen-

werking met museum Van loon. 

De Vrije academie organiseerde drie lezingen 

en tevens workshops voor volwassenen. Voor 

zowel Jacob Backer als Jan Lievens. Loopbaan van 

een wonderkind werd een speciale audiotour 

in zes talen gemaakt. Bij Jan Lievens en bij 

Rembrandt Gespiegeld werden er lezingen geor-

ganiseerd en waren er instaprondleidingen voor 

de reguliere bezoekers.

De reproductietententoonstelling Maria Sibylla 

Merian & dochters, gemaakt naar aanleiding 

van de expositie die in 2008 in museum Het 

Rembrandthuis te zien was, kreeg in 2009 een 

permanente plaats in Suriname op de plantage 

Berg en Dal aan de Surinamerivier.  

‘De bezielende uitleg van mevrouw Andrea 

werkte als een vitamineshot voor al mijn zintuigen. Hèèèèrlijk! 

Complimenten en hartelijk dank.’ 
Kees Lorraine Tutupary, 28 december

programma’s en materialen 
voortgezet onderwijs
aan leerlingen uit het voortgezet onderwijs 

werd een inleiding gegeven door een museum-

docent of een van de medewerkers. Daarna 

konden de leerlingen een rondleiding krijgen of 

een audiotour doen, opdrachten in het museum 

uitvoeren dan wel aan een van de workshops 

meedoen. 

De vorig jaar ontwikkelde museumles Retourtje 

Rembrandt werd door een aantal brug klassen en 

klassen uit het vmbo aangevraagd.

De workshop ‘grafische technieken’, waaraan 

ook een rondleiding was gekoppeld, trok veel 

belangstelling. 

een aparte rondleiding door het oude huis werd 

met name door het vwo gewaardeerd. Scholen 

konden tevens etsdemonstraties reserveren in 

het auditorium als onderdeel van een educatief 

museumprogramma. 

programma’s voor scholen 
niet meer kosteloos
net zoals voorafgaande jaren kregen leerlingen 

van nederlandse scholen in groepsverband in 

2009 gratis intree. Vanaf het nieuwe schooljaar 

in september werd een kleine bijdrage van 

¤ 20,– tot ¤ 30,– per groep gevraagd voor de 

programma’s. 

Scholen voortgezet onderwijs konden dit jaar 

voor het eerst ook met de Cultuurkaart betalen.

‘Het is een geweldig museeëm en ik kom nog turug.’
 

Juliette uit groep 7 van de Jozefschool in Muiden, 24 maart

Leerlingen tekenen een 

ontwerp tijdens de work-

shop Grafische technieken 

Rondleiding in de ‘Grote 

Schildercaemer’ 
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Buiten schoolverband kwamen er in 2009 in 

totaal 7.183 kinderen tot en met 15 jaar naar het 

museum. Voor deze kinderen was een speur-

tocht of de kinderaudiotour beschikbaar.

speurtochten
De speurtochten door het oude huis zijn in 

het nederlands, Frans en engels. een speciale 

(gratis) speurtocht, waarbij de beginletters van 

elk antwoord een toepasselijk woord vormden, 

was beschikbaar in de zomervakantie. 

Voor buitenlandse kinderen is een visuele 

speurtocht (‘kijk en doe boek’) in ontwikkeling, 

in samenwerking met studenten van de Hoge-

school voor de Kunsten in Utrecht. 

kinderaudiotour
Voor nederlandstalige kinderen van 8-12 jaar is 

een spannende kinderaudiotour beschikbaar.

e V e n e m e n T e n  I n  H e T  m U S e U m

kunstschooldag
Op 27 maart vond in amsterdam voor de 

twintigste maal de Kunstschooldag plaats, 

bestemd voor leerlingen van groep 8 van de 

amsterdamse basisscholen en georganiseerd 

door de Stichting jam. In het Rembrandthuis 

waren er rondleidingen over het dagelijks leven 

in de 17de eeuw: Van pottenkijker tot beddenpan.

museumnacht
De museumnacht (n8) op 7 november trok een 

totaal van 2.111 bezoekers. Het Rembrandthuis 

was een van de 41 museale instellingen die door 

middel van een passe-partout toegankelijk was 

tussen 19 en 2 uur. 

In het kader van de tentoonstelling Oude liefdes, 

nieuw wegen stond deze museumnacht in het 

teken van de liefde. De rondleidingen door het 

museum met het thema ‘Op liefdespad’ zaten 

overvol. 

In Rembrandts atelier maakte fotograaf Duco 

de Vries maar liefst 120 ‘liefdes’ portretten 

van bezoekers. medewerkers van De Parade 

gebruikte het grote raam van de binnenplaats 

als schilderijlijst en zette daarachter het publiek, 

dat instructies en muziek te horen kreeg via 

koptelefoons, in de ‘nachtwachtpose’. een 

fotografe legde alles vast. 

Rick de leeuw gaf een energieke voordracht 

van poëtische teksten onder begeleiding van de 

creatief directeur van de Parade, Terts Brinkhoff. 

er was een liefdesvoordracht door dichter Fred 

Pelt, vergezeld van beeld van documentaire-

maker Frodo Terpstra. In samenwerking met 

de engelenbak was er cabaret van het duo Bas 

marée en Johan Hoogeboom. 

‹ Kinderaudiotour › Museumnacht: portretten 

door Duco de Vries
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‘Ik vind de kunstcaemer waanzinnig mooi.’

Ayra, 12 jaar, woe. 1 juli 2009
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De algemene promotionele activiteiten voor 

het museum richtten zich in 2009 vooral op de 

toeristische markt in nederland, voor zowel 

de buitenlandse als de nederlandse potentiële 

bezoekers. 

De museumfolder was in amsterdamse hotels 

en toeristencentra het hele jaar op voorraad om 

mee te nemen en werd tevens naar de landelijke 

vvv-kantoren en toeristenbeurzen gestuurd. 

alle informatie over het museum en de tentoon-

stellingen was zichtbaar en up-to-date op de 

eigen website www.rembrandthuis.nl (222.334 

web-bezoekers). 

Het museum verleende medewerking aan 

verschillende radio- en tv programma’s en 

figureerde in diverse buitenlandse bladen en 

culturele dvd’s. Het hele jaar door werd het 

Rembrandthuis  vermeld in gidsen en agenda’s 

van gedrukte dag-, week en maandbladen, 

verschillende maandelijkse tentoonstellings-

agenda’s, museum-gidsen en op uitgaans- en 

culturele internetsites. Daarnaast werd in 

verschillende media regelmatig geadverteerd.

samenwerking met externen
Voor de algemene promotie in amsterdam werd 

samengewerkt met het amsterdams Uitburo, 

het gemeentelijk Vervoerbedrijf amsterdam, 

lovers en de Canalbus. Participatie aan de 

‘minicards’ maakte het museum goed zichtbaar 

voor de toeristen in de hotels. De weg naar het 

museum kon tevens gevonden worden op een 

aantal stadsplattegronden en op Infozuilen in 

het Centraal Station.

In samenwerking met City Film werd een dvd 

geproduceerd met een video-impressie van een 

bezoek aan het Rembrandthuis. Deze film wordt 

vertoond op de kamers van meerdere vooraan-

staande hotels in amsterdam. 

net als in 2008 zijn in 2009 circa 200 touropera-

tors, reisbureaus en een aantal hotels benaderd 

voor een vouchercontract of wederverkoop-

overeenkomst, wat resulteerde in meer dan 

honderd contracten.

Tijdens de tentoonstelling The Complete 

Rembrandt, Life Size (5 juli t/m 7 september), in 

de Beurs van Berlage in amsterdam, is samen-

gewerkt met communicatiebureau local World. 

er waren combitickets verkrijgbaar waarbij 

bezoekers met korting beide locaties konden 

bezoeken.

elektronische nieuwsbrief
eind 2007 is gestart met het verspreiden van 

een elektronische nieuwsbrief: in 2009 zijn er 

meer dan 6 nieuwsbrieven gestuurd met actuele 

informatie over het museum. Inmiddels heeft 

de nieuwsbrief ruim 1.300 abonnees.

T e n T O O n S T e l l I n g e n

Bij elke tentoonstelling werd de pers (alle 

media) uitgebreid geïnformeerd. afhankelijk 

van het budget werd de tentoonstelling gepro-

moot via buitenreclame of via advertenties 

in een aantal geselecteerde media. Bij iedere 

tentoonstelling werden posters gedrukt en 

gehangen in amsterdamse cafés en openbare 

ruimten en landelijk verspreid naar musea en 

culturele instellingen. gedrukte uitnodigingen 

werden verstuurd voor de officiële openingen. 

alle druk- en reclame materiaal werd ontwor-

pen door marie-Cécile noordzij. 

Voorafgaande aan de tentoonstelling Jan Lievens. 

Loopbaan van een wonderkind werd een pers-

bijeenkomst georganiseerd. 

Op de website werd aan alle tentoonstellingen 

en de erbij georganiseerde activiteiten uit-

gebreid aandacht besteed.

jacob backer (1608/9-1651). 
rembrandts tegenpool
(Tot en met 22 februari 2009)

De intensieve communicatiecampagne voor 

deze tentoonstelling heeft er mede toe bijgedra-

gen dat het beoogde doel van in totaal 40.000 

bezoekers gehaald is. er was veel free-publicity 

in dag- en opiniebladen. een publiciteitsarran-

gement met het amsterdams Uitburo bracht de 

tentoonstelling goed onder de aandacht van de 

doelgroep in amsterdam en omgeving. 

een tentoonstellingsfolder in het nederlands 

en engels werd via de gebruikelijke kanalen 

verspreid en tevens ingesloten in het tijdschrift 

Kunstschrift. affiches sierden de straten en 

metrostations van amsterdam en waren tevens 

in de directe omgeving zichtbaar. 

JacobBacker
Rembrandts tegenpool

1608/9– 1651

Jodenbreestraat 4 •Amsterdam • 020 5200400 • www.rembrandthuis.nl

t/m 22•2•2009
Gratis audiotour

en kinderspeurtocht

› advertentie 

Museumtijdschrift
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ThiswashowConstantijnHuygens described the

young Jan Lievens in 1629-30. A child prodigy,

Lievenswas already active in Leiden as an

independent artist at the age of twelve andwas

widely admired for his talent, originality and

diligence. Inhis teenshe enjoyed the patronage

of royal clients in TheHague andLondon.His

later careerwas distinguishedby significant civic

andprivate commissions inAmsterdam, The

Hague andBerlin.

Nowadays Lievens’ name is inextricably linked

with that of Rembrandt (1606–1669), his fellow

townsmanand friendly rival. Both artistswere

born in Leiden, studiedwith the samemaster

(Pieter Lastman) and livednear one another for

several years. Theirwork from the 1620s and

early 1630s is so similar, that attributions are

oftendifficult. The two youngmen clearly had a

great influence on each other during their

development as artists, but then eachwent his

ownartisticway.WhereasRembrandt

establishedhimself inAmsterdam in 1631,

Lievenswent to London, and later toAntwerp,

anddidnot return to theNetherlands until 1644.

‘An extremely self-confident,

inspired youngman,

fromwhomwe can expect

unprecedentedly great things...’

AlthoughLievenswas renowned inhis own time,

his later reputationwas completely over-

shadowedby the powerful artistic personality

and almost godlike status afforded toRembrandt

by later historians. Lievens’ remarkably varied

style,which reflected themany artistic

influences that hehad experienced—particularly

that of Anthony vanDyck—made it difficult to

place himwithin the tradition ofDutch art.

Lievenswas an innovative painter, draughtsman

and engraverwho excelled in a range of styles

andof subjects—fromreligious and allegorical

pieces to landscapes, character heads and formal

portraits. The exhibition in TheRembrandt

HouseMuseumsheds light onLievens’myriad

achievements, restoring the reputation of a

Dutch artistwhose originality andboldness set

himapart frommanyof his peers.

The exhibitionhas beenorganized in association

with theNationalGallery of Art inWashington

DC and theMilwaukeeMuseumof Art,where it

was stagedpreviously.

The exhibition includes a special audio tour.

Portrait of Rembrandt,
c. 1629,
oil on panel,
Rijksmuseum,
Amsterdam, on loan
from a private
collection

‹ Young man in Yellow
(Self-portrait),
1631-1632,
oil on canvas,
National Gallery
of Scotland

› Young Girl in Profile,
1631,
oil on canvas,
Eijk and Rose-Marie
Van Otterloo
Collection

The Feast of Esther,
c. 1625, oil on canvas,
North Carolina Museum
of Art

Dune Landscape
with Trees,
middle to late 1640s,
oil on panel,
Museum Boijmans Van
Beuningen, Rotterdam

Bearded Man in Half-
Length, Facing Left,
c. 1630-1631,
chalk, The British
Museum, London

Zoomschreef ConstantijnHuygens rond

1629/30de jonge Jan Lievens. Eenwonderkind,

die al op 12-jarige leeftijd als zelfstandig

kunstenaarwerkte in Leiden engrote bewonde-

ring oogstte voor zijn talent, inventiviteit en

werklust. Al in zijn tienerjaren schilderdehij

voor koninklijke opdrachtgevers inDenHaag en

Londen. Zijn latere loopbaanwerd gekenmerkt

door belangrijke stedelijke enparticuliere

opdrachten inAmsterdam,DenHaag enBerlijn.

Lievens’ naam is tegenwoordig onlosmakelijk

verbondenmet die vanRembrandt (1606–1669),

zijn jeugdvriend en collega.De kunstenaars

werden één jaar na elkaar geboren in Leiden,

genotenhunopleiding bij dezelfde leermeester

(Pieter Lastman), enwoonden jaren lang vlak bij

elkaar.Hunwerkuit de jaren ’20 en vroege jaren

’30 vertoont zoveel gelijkenis dat toeschrijvingen

vaakmoeilijk zijn.Het is duidelijk dat beide

schilders tijdenshunontwikkeling eengrote

wederzijdse invloed op elkaar haddenmaar

vervolgens ieder hun eigen, artistiekeweg

insloegen. Terwijl Rembrandt zich in 1631 in

Amsterdamvestigde, reisde Lievens af naar

Londen en later Antwerpen, ompas in 1644 terug

te kerennaar deNederlanden.

Hoewel Lievens in zijn eigen tijd grote bekend-

heid genoot,werd zijn latere reputatie compleet

overschaduwddoor de krachtige artistieke

persoonlijkheid enbijna goddelijke status die

latere kunstkenners aanRembrandt toekenden.

Bovendienpaste Lievens’ opmerkelijk

gevarieerde schilderstijl, die de vele artistieke

invloedendie hij ondergingweerspiegelt –met

namedie vanAnthonie vanDijck –, slecht in de

latere 19de-eeuwse romantische opinie vanwat

echt ‘Hollandse’ schilderkunstmoest zijn.

Lievenswas een vernieuwende schilder, tekenaar

en graveur, die vele kunstwerken schiepmet een

breed scala aan stijlen enonderwerpen– van

religieuze en allegorischewerken tot landschap-

pen, tronies en formele portretten.De tentoon-

stelling inhet Rembrandthuiswerpt nieuw licht

opde talloze artistieke verworvenheden van

Lievens’ kunst, enherstelt de reputatie van een

Hollandse kunstenaar die door zijn originaliteit

endurf eenuitzonderingwas onder zijn tijd-

genoten.

De expositiewordt georganiseerd in samen-

werkingmet deNationalGallery of Art in

Washingtondc enhetMilwaukeeMuseumof

Art,waar de tentoonstelling eerder te zienwas.

Bij de tentoonstelling is een speciale audiotour

inbegrepen.

‘Een zeer zelfbewuste, bezielde

jongeman, vanwiemenongekend

grote dingenkanverwachten...’

‹ Zelfportret,
c. 1629-30,
olieverf op paneel,
Particuliere collectie

Portret van een oude
vrouw en profiel
(Rembrandts
moeder), c. 1630,
olieverf op paneel,
Agnes Etherington
Art Center, Kingston,
Gift of Alfred and
Isabel Bader, 2005

› Jongen in cape
en tulband,
1631,
olieverf op paneel,
Particuliere collectie

Pilatus wast zijn
handen,
c. 1625-1626,
olieverf op paneel,
Stedelijk Museum
De Lakenhal, Leiden

Landschap met
wilgen, c. 1640,
olieverf op paneel,
Frits Lugt Collectie,
Institut Néerlandais,
Parijs

Portret van Adriaen
Brouwer,
1635-1637,
zwart krijt en sporen
van pen in zwart,
Frits Lugt Collectie,
Institut Néerlandais,
Parijs

Tweetalige folder en tentoonstellingsaffiche 

Jan Lievens (1607–1674). Loopbaan van een wonderkind
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jan lievens (1607-1674).  
loopbaan van een wonderkind
(16 mei t/m 9 augustus)

De communicatie voor deze tentoonstelling 

richtte zich vooral op de nederlandse kunst- en 

cultuurliefhebbers en de in amsterdam aan-

wezige toeristen. In totaal kwamen tijdens de 

expositie 57.929 bezoekers naar het museum. 

De persbijeenkomst en de opening op 17 mei in 

de mozes en Äronkerk aan het Waterlooplein, 

werden beiden goed bezocht. De tentoonstelling 

werd toegelicht door prof. dr. arthur Wheelock 

van de national gallery in Washington en 

officieel geopend door Henri lenferink, burge-

meester van leiden.

Ook bij lievens was er een publiciteits-

arrangement met het amsterdams Uitburo. een 

twee talige folder (nederlands/engels) werd via 

de gebruikelijke kanalen verspreid, en bereikte 

– dit keer via insluiting in Ons Amsterdam – 

ongeveer 12.000 potentieel geïnteresseerden. 

een fantastische opsteker was dat het hele 

meinummer van het kunsthistorisch tijdschrift 

Kunstschrift gewijd werd aan Jan lievens.

De flinke inzet op buitenreclame bleek heel 

effectief te zijn voor de naamsbekendheid van 

het museum en die van de tentoonstelling. In 

nederland verschenen uitgebreide artikelen en 

goede recensies in dag- en opiniebladen. 

enkele citaten uit de pers
– Dat het Rembrandthuis […], nu Lievens op de kaart 

heeft gezet, is een prestatie van formaat (nrc, 26 

mei)

– Eerherstel voor Jan Lievens, vanuit Rembrandts 

woonhuis (Volkskrant, 11 juni)

– Eerste schilder van Rembrandt. Rembrandthuis 

toont veelzijdigheid van wonderkind Jan Lievens 

(leidsch Dagblad, 23 mei)

– Meester met elan. […] blockbuster in Amerika en 

verovert nu Amsterdam (elsevier, 23 mei)

– […] eindelijk een aparte expositie voor de geniale, 

te weinig bekende schilder Jan Lievens (Katholiek 

nieuwsblad, 5 juni).

oude liefdes, nieuwe wegen. 20 jaar 
verzamelen voor het rembrandthuis
(12 september tot en met 29 november)

Ter ere van het afscheid van directeur ed de Heer 

werd een selectie getoond van zijn aankopen 

voor het museum. De drukbezochte opening 

vond plaats in de Boekmanzaal van het amster-

damse stadhuis, met als speciale sprekers 

Christopher White, voormalig directeur van the 

ashmolean museum in Oxford, en conservator 

Jeroen giltaij van museum Boijmans-van 

Beuningen.  

Eerherstel voor Jan Lievens, vanuit Rembrandts woonhuis 

Volkskrant, 11 juni

rembrandt gespiegeld. 
een blik in het brein van de meester
(11 december 2009 – 21 maart 2010)

De opening vond plaats op donderdag 11 decem-

ber met een inleiding door prof. dr. ernst van de 

Wetering, waarna de amsterdamse Wethouder 

van Cultuur Caroline gehrels de expositie 

officieel opende. 

Het onderwerp en de gekozen aanpak van Rem-

brandt Gespiegeld prikkelde de belangstelling, 

want in de loop van de tentoonstelling groeide 

de aandacht bij de landelijke en regionale pers. 

Jan Lievens was a friend
and rival of Rembrandt.
Handsome, ambitious and
arrogant, Lievens inspired
and challenged Rembrandt
when the young men were
both working in Leiden in
the late 1620’s. Daring and
innovative as a painter,
draughts man and print -
maker, Lievens created
numerous memorable art
works that were not only
widely praised during his
lifetime but also today. The
exhibition sheds light on
Lievens’ myriad
achievements, restoring
the reputation of a Dutch
artist whose originality and
boldness set him apart
from many of his peers.

On show at The Rembrandt House Museum until 9 august 2009:

A Child Prodigy’s Career

Present this ad together with your 

entrance ticket to the museum, 

and receive a free poster.

(valid until 9 August 2009)

The Rembrandt House Museum
Jodenbreestraat 4
Amsterdam
020 – 5200400
www.rembrandthuis.nl
Open daily from 10 am to 5 pm

Rapido_Lievensdef:Opmaak 1  09/25/06  13:58   Pagina 1

Oude liefdes,
nieuwewegen

20 jaar
verzamelen
voor het
Rembrandthuis

te zien
t/m 29 november

t/m 21 maart
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In 2009 ontving museum Het Rembrandthuis 

182.528 bezoekers. 

Ten opzichte van het voorgaande jaar, toen het 

museum door 221.888 personen werd bezocht, 

is dit een terugloop van 18% (ongeveer 39.000 

bezoekers). 

Deze afname is mede het gevolg van het feit dat 

het museum in verband met op- en afbouw van 

tentoonstellingen 26 dagen gesloten is geweest. 

een positieve constatering die op grond van 

de maandelijkse bezoekcijfers getrokken kan 

worden (zie volgende grafiek) is dat de terugval 

in bezoekcijfers, die in het najaar van 2008 

zichtbaar werd als gevolg van de internationale 

kredietcrisis, zich niet heeft doorgezet. 

alleen de maand december scoorde in 2008 iets 

beter, waarschijnlijk dankzij de toen net met 

veel publiciteit geopende tentoonstelling rond 

Jacob Backer.
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‘A very rewarding museum, with special 

athmosphere of the 17th century. Rembrandt has 

a sense of mystery which can not be denied. 

A masterful artist and very clever one too!
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Het museum ontving in het kader van het 

Kunsten plan 2009-2012 in het afgelopen jaar 

een structurele exploitatiesubsidie van de 

gemeente amsterdam ter hoogte van 

¤ 1.005.120,–. 

Daarnaast werd een bijdrage van de gemeente 

ontvangen voor onderhoud ter hoogte van 

¤ 3.880,–.

Van het Japanse bedrijf Kikkoman Foods 

ontving het museum de jaarlijkse bijdrage van 

¤ 15.000,–. Het museum heeft met dit bedrijf 

een tienjarig sponsorcontract, dat loopt en met 

het jaar 2017.

V e R K O R T  F I n a n C I e e l  V e R S l a g  e n  V e R K O R T e  B a l a n S

exploitatierekening 2009

baten  2009 2008
Publieksinkomsten 1.288.605 1.362.570

Overige inkomsten 325.976 940.876

Indirecte opbrengsten 3.648 10.359

Subsidie ocw Cuno – 208.802

Subsidie gemeente Cuno 1.005.120 592.320

Overige subsidies/bijdragen 3.880 44.381

 ————————— —————————

totale baten 2.627.229 3.159.308

lasten
Beheerlasten personeel 1.172.181 801.619

Beheerlasten materieel 597.093 787.745

activiteitenlasten personeel 316.381 586.634

activiteitenlasten materieel 579.504 1.195.639

 —————————— ——————————

totale lasten 2.665.159 3.371.638

saldo uit gewone bedrijfsvoering – 37.930 – 212.330

aankopen ten laste 

van aankoopfonds – 38.709 – 116.150

Saldo rentebaten/-lasten 12.215 25.947

exploitatieresultaat – 64.424 – 302.533

bestemming resultaat  
Onttrekking resp.  toevoeging

aankoopfonds – 38.709 – 32.465

Onttrekking 

herinrichtingsfonds  – 3.000

Onttrekking resp.  toevoeging 

algemene reserve – 25.715 – 267.067

 —————————— ——————————

 – 64.424 – 302.533

in euro’s 

activa  31-12-09 31-12-08
materiële vaste activa 316.938 339.712

Voorraden 116.569 111.320

Vorderingen 422.044 344.030

liquide middelen 458.327 802.511

 —————————— ——————————

 1.313.879 1.597.573

passiva  31-12-09 31-12-08
eigen Vermogen 741.394 805.818

Voorzieningen 187.652 169.822

Schulden 384.832 621.934

 —————————— ——————————

 1.313.879 1.597.573

Voor de tentoonstelling Jan Lievens. Loopbaan van 

een wonderkind werden bijdragen ontvangen van 

de Turing Foundation, Stichting Zabawas, het 

K.F. Heinfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en 

de Gemeente Amsterdam.

Voor de aankoop van het schilderij Koning 

Nebuchadnesar in zijn waardigheid hersteld, door 

Pieter de grebber, werd een genereuze gift 

ontvangen van een anonieme particuliere gever. 

Tevens droeg de Vereniging van Vrienden bij in 

het realiseren van deze aanwinst ter gelegen-

heid van het afscheid van voormalig directeur 

ed de Heer. 

Pieter de Grebber (1600–1652/53), 

Koning Nebuchadnesar in zijn waardigheid hersteld

olieverf op doek
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‘One of the most unique art museums 

I have ever seen.’
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stichting collectie 
het rembrandthuis
De verzameling tekeningen, etsen en etsplaten 

van Rembrandt is ondergebracht in de Stichting 

Collectie Het Rembrandthuis. Deze stelt zich ten 

doel: het beheren, exposeren en uitbreiden van 

de collectie. Op termijn zullen ook de andere 

deelcollecties aan de Stichting worden over-

gedragen. 

Het bestuur van de Stichting Collectie Het 

Rembrandthuis wordt gevormd door leden van 

de Raad van Toezicht van de Stichting museum 

Het Rembrandthuis. 

vereniging vrienden 
van museum het rembrandthuis
Het museum werkt nauw samen met de Vereni-

ging Vrienden van Museum Het Rembrandthuis. De 

vereniging stelt zich ten doel: het bevorderen 

van de belangstelling voor het museum, het 

organiseren van activiteiten in het museum 

(lezingen), en het bijdragen aan de uitbreiding 

van de collectie door het bijeenbrengen van 

fondsen, alsmede het verzorgen van publica-

ties. De Vereniging Vrienden van Museum Het 

Rembrandt huis is met één bestuurslid vertegen-

woordigd in de Raad van Toezicht.

het bestuur van de vereniging 
vrienden in 2009:
leo Cornelissen, voorzitter

David goudsmit, secretaris

lout Bierenbroodspot, penningmeester 

(tot juni)

Robbert masselink, penningmeester 

(vanaf juni)

Harry van Hugten

Jack Koster

Piet Rigter

marlies Veltheer

In 2009 zijn door het bestuur de volgende activi-

teiten georganiseerd: 

25 april: algemene ledenvergadering met aan-

sluitend de viering van het 25-jarig jubileum en 

een lezing door Hans Cools, Hoogleraar nieuwe 

geschiedenis aan de Katholieke Universiteit 

leuven: Rembrandthuis en Rubenshuis: een vertoog 

over de creatie van herinneringen.

18 mei: speciale Vriendenavond met een lezing 

door arthur W. Wheelock, Curator of northern 

Baroque Painting van de national gallery of 

art te Washington, de samensteller van de 

tentoonstelling: Jan Lievens. Loopbaan van een 

wonderkind. 

18 juni: lezing door Christiaan Vogelaar, hoofd-

conservator oude kunst van Stedelijk museum 

De lakenhal: Lievens en Rembrandt. 

19 november: lezing door michiel Kersten, 

adjunct-directeur van museum Het Rembrandt-

huis, over de collectie moderne en hedendaagse 

grafiek in het museum, naar aanleiding van de 

afscheidstentoonstelling van ed de Heer: Oude 

liefdes, nieuwe wegen.

a a n W I n S T e n  m U S e U m

Het museum kon zich in 2009 verheugen in de 

volgende aanwinsten:

– Pieter de grebber (1600-1652/53), Koning 

Nebuchadnesar in zijn waardigheid hersteld, 

olieverf op doek (aankoop met steun van een 

anonieme particulier en de Vereniging van 

Vrienden van museum Het Rembrandthuis)

– louis Royer (1793-1868), Schaalmodel van het 

standbeeld van Rembrandt op het Rembrandtplein, 

brons (aankoop)

– Rembrandt van Rijn & Jan van Vliet, Zelfportret 

(B 15), ets, (aankoop)

– aat Veldhoen (1934), Straatongeval, ets (aan-

koop)

– nicolas Poignon (1963), drie linoleumsneden 

(schenking)

Rembrandt van Rijn 

(1606–1669), Zelfportret. 

ca 1652, pen in bruin
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galerie Stihl te Waiblingen, Rembrandt und die 

englischen Malerradierer (30 september 2008 t/m 

11 januari 2009):

– Rembrandt van Rijn, drieënveertig etsen en 

één koperplaat

Van gogh museum te amsterdam, 125 liefdes. 

Met steun van de Vereniging Rembrandt (2 oktober 

2008 t/m 18 januari 2009):

– Rombout Uylenburgh, Athalia verdreven uit de 

tempel door Jojada, olieverf op doek

museum Het Catharijneconvent te Utrecht, 

Allemaal Engelen (4 oktober 2008 t/m 22 februari 

2009):

– Jan Pynas, De bevrijding van Petrus, olieverf op 

doek

– Pieter lastman, Het offer van Manoa, olieverf 

op doek

– Pieter lastman, De engel verlaat Tobias en zijn 

familie, olieverf op doek 

– Rembrandt van Rijn, vijf etsen 

grand Palais te Parijs, Picasso et les Maîtres 

(8 oktober 2008 t/m 2 februari 2009): 

– Rembrandt van Rijn, Ecce Homo, ets

museé des Beaux-arts te nancy (1 oktober 2008 

t/m 15 augustus 2009):

– Pieter lastman, De kruisiging, olieverf op doek

cbk te amsterdam Arie Kater (1922-1977), tekenin-

gen (27 november 2009 t/m 7 februari 2010):

– aat Veldhoen, drie prenten

a a n W I n S T e n  B I B l I O T H e e K

Van de nieuwe aanwinsten zijn onder meer te 

noemen e. van de Wetering, Rembrandt, a life in 

180 paintings (amsterdam 2008) en Rembrandt 

in nieuw licht (z. pl. 2009), S. Perlove en l. Silver, 

Rembrandt’s faith. Church and temple in the Dutch 

Golden Age (University Park, Pennsylvania 2009), 

S. Slive, Rembrandt drawings (los angeles 2009) 

en de tent. cat. Drawings by Rembrandt and his 

pupils. Telling the difference (los angeles 2009). 

m. gyllenhaal, Rembrandt’s artful use of statues 

and casts: new insights into his studio practices and 

working methods (Ph. D. Philadelphia, Temple 

University, 2008) werd door de auteur aan de 

bibliotheek geschonken. 

Bij de voorbereidingen van de tentoonstelling 

Rembrandt gespiegeld bleek m. gaffrons Die 

Radierungen Rembrandts, Originale und Drucke 

(mainz 1948) te ontbreken. Dat werk kon in een 

antiquariaat aangekocht worden. 

De tent. cat. Romeyn de Hooghe, virtuoso etcher 

(Herbert F. Johnson museum of art 2009) is 

een mooie aanvulling op het al aanwezige boek 

Romeyn de Hooghe, de verbeelding van de late 

Gouden Eeuw (2008). 

met het oog op een toekomstige tentoonstel-

ling over amsterdamse prentuitgevers in de 

17de eeuw werd een aantal delen van de new 

Hollstein aangekocht en nog een aantal in de 

bibliotheek ontbrekende titels, waaronder de 

tent. cat. Johannes Teyler, Nederlandse kleurendruk 

rond 1700 (nijmegen: De Waag 1961) en de tent. 

cat. The shadow of Rubens. Print publishing in 17th-

century Antwerp. 

Verreweg de belangrijkste aanwinst was 

m.m. Kleerkooper en W.P. van Stockum Jr., 

De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in 

de 17e eeuw. Biographische en Geschiedkundige 

Aanteekeningen, 5 dln., Den Haag 1914-1916. een 

ieder die zich bezig houdt met de vroegmoderne 

nederlandse geschiedenis weet welke goudmijn 

deze publicatie is. 

Op een veiling werd voor een luttel bedrag de 

eveneens vijfdelige De Amsterdamse boekhandel 

1680-1725 (amsterdam 1960-1978) van I.H. van 

eeghen verworven. 

een bijzondere schenking ten slotte was die 

van de heer monster, van wie het museum een 

kleine veertig boeken over grafische technieken 

kreeg.

Rembrandt Informatie Centrum
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museale zaken
collectiebeheer & presentatie
mechtild Beckers, registrator

Bob van den Boogert, conservator 

leonore van Sloten, assistent-conservator 

Jaap van der Veen, conservator onderzoek/

Rembrandt Informatie Centrum 

marketing & publiciteit
leslie Schwartz

educatie
aernout Hagen

Petra Kana-Devilee

Suzanne Rademaker (tot 1 september 2009) 

Wim Schot (vanaf 1 oktober 2009)

museumdocenten
menno Balm (tot najaar 2009)

Céline van den Boorn

Iris Frerichs

Celeste Hafkenscheid

Francine  Hioolen

elke Kuiper

anita liemburg

leonoor van Oosterzee

Peter Pelkmans

Sabien Poutsma

Wim Schot

andrea Smith

marije Visser

demonstrateurs 
etstechniek en verf bereiden
eric armitage

Celeste Hafkenscheid

Fons van laar

Veronica nahmias

Yvonne Strang

bedrijfsvoering 
& algemene zaken
secretariaat
maartje elants

esther Viëtor-van der lecq

financiën en controlling
annemieke Pauptit

winkelmanagement
Daniella Bruinsma

interne zaken
Herman van der Klauw, hoofd

arthur van den ende, assistent

bewaking, entree, winkel
en huishoudelijke dienst
eric armitage 

Solange Coulibaly 

arthur van den ende

emmah gateru 

Conny geijssen 

Charlotte Haak 

maurice Knegtel 

Berrie legel 

Trudy van meel-van egeraat

Veronica nahmias 

Tobias Poelstra 

Henk van der Putten

Thomas Rios Thellaeche

antoinette Slagboom 

marc Souren

lijsbeth Teding van Berkhout 

Joke de Veen-van der Hoek

Jan Thijssens

Tim Verberk 

anja Zom

supposten 
(uitzendbureau 65+)
Rob aronsohn

Cees Barens

nol Bloem

Henk de Bruijn

Ida de Bruijn

maria engelenbracht (tot medio 2009)

Philip Fredrik

Cees de Jager

annemarie Jansen

eric Koeiman

Carel michels

Ron Penning

Peter Roosingh

manfred Sieber

Ineke Sloof

Coenraad Smit

Jos Veenhuis

annelies de Vries

schoonmaakbedrijf zander
Willfred Terzol

evert Heller

Will Heesakkers

personeels vertegenwoordiging 
(pvt)
Op 20 november 2009 werden de verkiezingen 

voor de personeelsvertegenwoordiging 

af gerond. Op 16 december werden de leden 

officieel bekend gemaakt:

maurice Knegtel, voorzitter

arthur van den ende, vice-voorzitter

mechtild Beckers, secretaris

Jaap van der Veen, algemeen lid

P e R S O n a l I a

In 2009 had museum Het Rembrandthu is 

gemiddeld 39 werknemers in vaste dienst. Het 

gemiddelde aantal fte’s in 2009 was 22,82.

directie
ed de Heer, directeur 

(t/m 30 april 2009)

eric gerritsen, interim directeur 

(1 mei t/m 31 juli 2009)

Janrense Boonstra, directeur 

(vanaf 1 augustus 2009)

michiel Kersten, adjunct directeur

Informatie: 
www.rembrandthuis.nl
(organisatie–vacatures)  

zoekt een
Directeur m/v
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