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Het in 1644 voltooide Mauritshuis werd door Jacob
van Campen als woonhuis ontworpen voor graaf Johan
Maurits van Nassau-Siegen en opende in 1822 zijn deuren
als museum. Vanaf dat jaar is in het Mauritshuis de van
oorsprong stadhouderlijke verzameling schilderijen te
bezichtigen. De collectie beslaat de periode van de vijf
tiende tot en met de achttiende eeuw. Het zwaartepunt ligt
op de Hollandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw met
als hoogtepunten schilderijen van Vermeer, Rembrandt,
Frans Hals en Jan Steen.
Sinds 1987 beheert het museum de Galerij Prins
Willem V aan het Buitenhof, waar ruim 140 doeken en
panelen – voornamelijk afkomstig uit de eigen collectie –
in een achttiende-eeuwse opstelling aan het publiek
worden getoond.
Het beleid van het Mauritshuis is gebaseerd op de volgende
doelstellingen:
– Het zo optimaal mogelijk beheren en conserveren van
zowel gebouw als collectie
– Het wetenschappelijk bewerken van de collectie
– Het zo optimaal mogelijk presenteren van de collectie
– Het verbeteren en uitbreiden van de collectie
– Het bevorderen van de belangstelling voor de oude
Hollandse en Vlaamse schilderkunst in het algemeen, voor
de collectie van het Mauritshuis en de unieke combinatie
van gebouw en verzameling in het bijzonder.

Bezoekadres Mauritshuis
Korte Vijverberg 8
Den Haag
Postadres
Postbus 536
2501 CM Den Haag
Bezoekadres kantoren
Lange Vijverberg 12
2513 AC Den Haag
Telefoon 070 302 34 56
Fax 070 365 38 19
E-mail communicatie@mauritshuis.nl
Internet www.mauritshuis.nl
Openingstijden Mauritshuis
Dinsdag t/m zaterdag > 10.00 –17.00 uur
Zon- en feestdagen > 11.00 –17.00 uur
Van 1 april tot 1 september op maandag geopend
Gesloten op Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag
Openingstijden Galerij Prins Willem V
Buitenhof 35
Den Haag
Gesloten tot januari 2009

The Mauritshuis was designed as a residence for Count
Johan Maurits of Nassau-Siegen and completed in 1644.
Since 1822 it has served as a museum with a collection
of paintings originally owned by the stadholder Prince
Willem V of Orange-Nassau. This collection ranges from
fifteenth to eighteenth-century works, with an emphasis
on Dutch painting of the Golden Age. Paintings by
Vermeer, Rembrandt, Frans Hals and Jan Steen are
among the highlights.
Since 1987 the museum has managed the Prince
Willem V Gallery on the Buitenhof, where more than
140 canvases and panels – most of which belong to the
Mauritshuis collection – are on public display in an
eighteenth-century style.
The policy of the Mauritshuis is based on the following
objectives:
– Optimal management and conservation of the
museum building and collection
– Scholarly research into the collection
– Optimal presentation of the collection
– Improvement and expansion of the collection
– Promotion of interest in Dutch and Flemish old
master paintings in general, and in particular the
Mauritshuis collection and the unique combination of
the building and the art.

Visiting address Mauritshuis
Korte Vijverberg 8
The Hague
The Netherlands
Postal address
P.O. box 536
2501 CM The Hague, The Netherlands
Visiting address offices
Lange Vijverberg 12
2513 AC The Hague, The Netherlands
Telephone +31 70 302 34 56
Fax +31 70 365 38 19
E-mail communicatie@mauritshuis.nl
Internet www.mauritshuis.nl
Opening hours Mauritshuis
Tuesday to Saturday > 10 am – 5 pm
Sundays and holidays > 11 am – 5 pm
Open on Mondays from 1 April through 31 August
Closed on Christmas Day and New Year’s Day
Opening hours Prince Willem V Gallery
Buitenhof 35
The Hague, The Netherlands
Closed until January 2009

Koninklijk Kabinet van Schilderijen
Mauritshuis
Galerij Prins Willem V
2005

Royal Picture Gallery
Mauritshuis
Prince Willem V Gallery
2005

Subsidiënt
Ministerie van OCW
Begunstigers
BankGiro Loterij		
Staat der Nederlanden
Ministerie van OCW
Mondriaan Stichting
Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit
Vereniging Rembrandt
(mede dankzij het Prins Bernhard Cultuurfonds)
Noortman Master Paintings
Stichting VSBfonds
ING Groep
Stichting Vrienden van het Mauritshuis
Stichting de Johan Maurits Compagnie
American Friends of the Mauritshuis
Schenkers
Juffrouw A.A.W. Schröder
De heer H.B. van der Ven
Sponsoren
NIBC
TNT
Rabobank
DSM
Aegon NV

Operating grant provided by
Ministry of Education, Culture and Science
Benefactors
BankGiro Loterij
State of the Netherlands
Ministry of Education, Culture and Science
Mondriaan Foundation
Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit
Rembrandt Society
(thanks in part to the Prince Bernhard Cultural Foundation)
Noortman Master Paintings
Stichting VSB fonds
ING Group
Friends of the Mauritshuis Foundation
Johan Maurits Compagnie Foundation
American Friends of the Mauritshuis
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Ms A.A.W. Schröder
Mr H.B. van der Ven
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Rabobank
DSM
Aegon NV
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Het verslagjaar was het eerste jaar van
de nieuwe cultuurperiode 2005 –2008.
De verminderde rijksbijdrage voor
deze periode dwong de staf van het
museum tot grote inventiviteit ten
einde de diverse taken onverminderd
uit te kunnen voeren. In dat verband is
de Raad bezorgd over het voorstel van
de Tweede Kamer de rijksgesubsidieerde
musea gratis toegang te laten verlenen
aan alle Nederlanders. Over enige
financiële compensatie voor het verlies
aan inkomsten is daarbij nauwelijks
gerept. Het Mauritshuis verleent
reeds gratis toegang aan alle kinderen
en jongeren tot en met 18 jaar. Een
verdere uitbreiding van vrije toegang
zou de exploitatie van het museum

in gevaar brengen, nog afgezien van
andere nadelen en risico’s die aan dit
voorstel zijn verbonden. Bovendien
zou een dergelijke beslissing in
strijd zijn met de grondprincipes
van de verzelfstandiging van de
voormalige rijksmusea. Daarnaast
lijkt de invoering van een regeling, die
duidelijk discrimineert ten opzichte
van buitenlanders, weinig verheffend.
Gedurende het verslagjaar werd
een groot aantal activiteiten succes
vol afgerond. Het meest in het oog
springend was de verwerving van
meesterwerken van Peter Paul Rubens
en Jacob van Ruisdael. Voorts werden
twee tentoonstellingen en een
presentatie georganiseerd, zagen niet


The year under review was the first
in a new period of cultural policy,
2005 –2008. Cuts in public funding for
this period compelled the Mauritshuis
staff to show great inventiveness
so that the museum could remain
unaffected and continue to carry out
its full range of activities. Against this
backdrop, the Board is concerned
about a proposal by the lower house
of parliament to grant all Dutch
nationals free admission to museums
that receive public grants. Practically
nothing has been said about any form
of financial compensation for the loss
of income. The Mauritshuis already
offers free admission to all visitors
aged 18 years or under. Free admission

for an even larger group would
form a threat to the operation of the
museum, even leaving aside the other
disadvantages and risks associated
with this proposal. Furthermore,
such a move would be in conflict
with the fundamental principles that
underlay the shift towards greater
independence for formerly national
museums. Finally, this proposal
presents the unpalatable prospect of
a system that clearly discriminates
against foreign visitors.
The museum successfully
completed many activities in the year
under review. The most conspicuous
was the acquisition of masterpieces
by Peter Paul Rubens and Jacob van

Raad van Toezicht

minder dan vier publicaties het licht en
werd de nieuwe website gelanceerd.
Zoals reeds in het vorige jaarverslag
werd gemeld, heeft de staatssecretaris
van Onderwijs, Cultuur en Weten
schappen het speciale budget voor
educatief werk voor het museum voor
de jaren 2005 –2008 geheel geschrapt.
Hoewel een groot percentage van
het bezoek in schoolverband aan het
museum afkomstig is uit Den Haag,
werd een aanvraag bij de Gemeente
Den Haag voor een subsidie voor
educatie evenmin gehonoreerd. Het
stemt de Raad van Toezicht tot grote
voldoening dat de directie er dankzij
een reeks van bezuinigingen elders in
de organisatie toch in geslaagd is het

educatieve werk onverminderd voort
te zetten en zelfs uit te breiden. Dat
het educatieve werk in het Mauritshuis
voorziet in een grote behoefte blijkt
onder meer uit de toename van bijna
50 % van het aantal scholieren dat het
museum gedurende het verslagjaar in
klassenverband bezocht.
De publieksactiviteiten konden in
het verslagjaar op veel belangstelling
rekenen. Zowel de vaste collectie als de
beide tijdelijke tentoonstellingen en
de Vermeer-presentatie bleken grote
aantrekkingkracht uit te oefenen.
Dankzij deze tentoonstellings
projecten kon het jaar wederom met
een positief financieel resultaat worden
afgesloten.

Supervisory Board


Ruisdael. The museum also organised
two exhibitions and a presentation,
produced four publications and
launched a new website.
As noted in the previous annual
report, the State Secretary for
Education, Culture and Science
decided to eliminate the museum’s
budget for educational work
altogether in the 2005 –2008 period.
Although many of the school groups
visiting the museum are from The
Hague, an application to the City of
The Hague for an educational grant
was turned down. The Supervisory
Board is very pleased to note that,
thanks to a number of spending cuts
elsewhere in the organisation, the

management succeeded in continuing
and even expanding the museum’s
educational activities. There are various
indications that the demand for these
activities is strong; for instance, the
number of schoolchildren visiting
the museum with their classes rose by
almost 50 % in the year under review.
The programme of events for the
public attracted a great deal of interest
in 2005. The permanent collection, the
two temporary exhibitions and the
Vermeer presentation all drew large
numbers of visitors. Thanks to these
events, the museum again showed
a financial gain at year’s end.
The Board held three meetings
and, as usual, consulted with the

De Raad kwam driemaal in vergadering
bijeen en zoals gebruikelijk werd regel
matig overleg gepleegd met de directie.
De door de directie opgestelde jaar
rekening over 2005 is ter goedkeuring
aan de Raad voorgelegd. De Raad heeft
de jaarrekening goedgekeurd, mede
op grond van de door de accountants
afgegeven verklaring en het accountants
verslag.
Aan het eind van het verslagjaar
traden mevrouw mr. J.J.M.S. Leyten de Wijkerslooth de Weerdesteyn en
mevrouw drs. M.E. Ruys -van Haaften
af als leden van de Raad van Toezicht.
Wij zijn hun buitengewoon dankbaar
voor hun belangrijke bijdrage. De
nieuwe leden per 1 januari 2006 zijn

mevrouw mr. L.Y. Gonçalves -Ho Kang
You, mevrouw L.C.E. van Tets -van
Tienhoven en de heer mr. R.J. Hoekstra.
De resultaten die het museum in
het afgelopen jaar dankzij de grote
inzet van directie, medewerkers en
vrijwilligers wist te bereiken, stemmen
tot voldoening. De Raad van Toezicht
wil allen danken voor hun inzet.


management on a regular basis. The
annual accounts for 2005 prepared
by the management were presented
to the Board for approval. The Board
approved these annual accounts,
partly in view of the opinion and
report issued by the auditors.
At the end of the year under review,
Mrs J.J.M.S. Leyten-de Wijkerslooth
de Weerdesteyn and Mrs M.E. Ruysvan Haaften resigned as members of
the Supervisory Board. We are deeply
grateful to them for their major
contribution to our work. As from
1 January 2006, the new members
are Mrs L.Y. Gonçalves-Ho Kang You,
Mrs L.C.E. van Tets-van Tienhoven
and Mr R.J. Hoekstra.

We can be truly pleased with what
the museum accomplished last year,
thanks to the tremendous dedication
of its managers, staff and volunteers.
The Board of Supervisors would like to
thank them all for their hard work.

Het museum kan terugzien op een
buitengewoon succesvol jaar. Naast twee
belangrijke aanwinsten, twee tentoon
stellingen en een Vermeer-presentatie
verschenen vier nieuwe publicaties,
werd de nieuwe website gelanceerd en
kon het museumcafé worden geopend.
Helaas vallen ook enkele ongunstige
ontwikkelingen te melden. In het
vorige jaarverslag werd er al melding
van gemaakt dat ook het Mauritshuis
bij de algemene bezuinigingen van
het Rijk werd gekort en dat de staats
secretaris van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen bovendien het gehele
budget voor educatie heeft geschrapt.
Voorts komt voorlopig nog geen einde
aan de noodgedwongen sluiting van de

Voorwoord
F.J. Duparc Directeur
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Foreword
F.J. Duparc Director

The Mauritshuis can look back on
an extraordinarily successful year.
Alongside two major acquisitions,
two exhibitions and a Vermeer
presentation, the museum could
pride itself on four new publications,
the launch of a new website and the
opening of its café. Unfortunately,
there are also some adverse develop
ments to report. The previous annual
report noted that general cuts in the
national budget would have an impact
on the Mauritshuis and that the State
Secretary for Education, Culture and
Science had decided to eliminate the
museum’s entire budget for education.
Furthermore, having been compelled
to close the Prince Willem V Gallery,

Galerij Prins Willem V. Ten gevolge van
de bouw van een aangrenzend pand
zal de zaal ingrijpend gerenoveerd
moeten worden. De heropening van de
zaal laat dientengevolge langer op zich
wachten dan was gepland. Even voor
het ter perse gaan van dit verslag kwam
de toezegging van de staatssecretaris
van OCW voor de financiering van de
plannen voor een algehele renovatie
van de zaal naast de aanleg van een
gemeenschappelijke ingang en van
gecombineerde voorzieningen voor de
schilderijenzaal en de ernaast gelegen
Gevangenpoort. Dankzij deze steun
zullen de Gevangenpoort, die in beheer
is bij het Haags Historisch Museum,
en de Galerij Prins Willem V over enige

tijd beter dan ooit bezoekers kunnen
ontvangen.
Vroeg in het jaar was de tentoon
stelling Bedrogen ogen, gesponsord
door TNT, te zien. De trompe l’oeilstukken van Cornelius Gijsbrechts
bleken ongekend populair te zijn
bij een groot publiek. In het vroege
voorjaar mocht het Mauritshuis
‘De schilderkunst’ van Johannes Vermeer
uit Wenen tonen. Dit wereldberoemde
schilderij had ontbroken op de
Vermeer-tentoonstelling in 1996 maar
kon nu drie maanden lang samen
met de drie Vermeers uit de eigen
collectie worden gepresenteerd. Het
jaar werd afgesloten met Frans van Mieris
1635 –1681: Fijngeschilderde verhalen. Deze
11

we will not be able to reopen it for the
time being. Owing to construction
work on an adjacent building, the
Gallery will require major renovation
and its reopening will take place
later than originally scheduled. Just
before this report went to press, the
State Secretary for Education, Culture
and Science made a commitment
to finance the planned general
renovation of the Gallery, along with
the construction of a shared entrance
hall and joint facilities for the Gallery
and the Gevangenpoort Museum next
door, which is managed by the Haags
Historisch Museum (the historical
museum of The Hague). Thanks to
this support, the Gevangenpoort

and the Prince Willem V Gallery will
ultimately be better equipped than
ever to receive visitors.
Early in the year the museum
presented the exhibition The eye deceived,
sponsored by TNT. The trompel’oeil works of Cornelius Gijsbrechts
proved more popular among the
general public than ever before. In
the early spring, the Mauritshuis had
the opportunity to display Johannes
Vermeer’s masterpiece The art of painting,
on loan from Vienna. This worldfamous piece, which had been missing
from the Vermeer exhibition in 1996,
could at last be presented alongside
the three Vermeers in the museum’s
own collection, for a period of three

Directeur

tentoonstelling, de eerste die ooit is
gewijd aan deze Leidse fijnschilder,
werd georganiseerd in samenwerking
met de National Gallery of Art in
Washington. NIBC trad op als
exclusieve sponsor in het kader van
een meerjarige verbintenis. Daarnaast
verleende de Stichting Vrienden van
het Mauritshuis financiële steun. In
totaal trokken de tentoonstellingen
en de vaste collectie 250.000 bezoekers
naar het Mauritshuis.
Op 7 september kon het museum
twee belangrijke aanwinsten
presenteren. Het is buitengewoon
verheugend dat dankzij zeer brede
steun van het Rijk, de BankGiro Loterij,
verschillende stichtingen en fondsen,

de Stichting Vrienden en particulieren
het telkens weer mogelijk blijkt de
collectie wezenlijk te verbeteren.
Oude vrouw en jongen met kaarsen is een
sleutelstuk in het oeuvre van Peter
Paul Rubens. Het paneel, een van de
vroegste caravaggistische schilderijen
in de Nederlanden, maakte deel
uit van de privéverzameling van de
schilder. Samen met de reeds aanwezige
stukken van deze meester en de twee
jaar geleden verworven portretten,
beschikt het museum nu over een
voor Nederland uniek ensemble van
de belangrijkste Vlaamse zeventiendeeeuwse meester.
Dat het bijna gelijktijdig met de
aankoop van de Rubens mogelijk

Director

12
months. The year closed with Frans van
Mieris (1635 –1681): Painted perfection. The
exhibition, which was the first ever
devoted to this Leiden fijnschilder (‘fine’
painter), was organised in cooperation
with the National Gallery of Art in
Washington, DC. NIBC acted as the
exclusive sponsor in the framework
of a multiyear commitment, and
the Friends of the Mauritshuis
Foundation provided additional
financial support. A total of 250,000
visitors came to the Mauritshuis to see
the exhibitions and the permanent
collection.
On 7 September, the museum
was proud to present two major
acquisitions. It is a great pleasure

to note that, thanks to very broadbased support from the State of the
Netherlands, the BankGiro Loterij,
various foundations and societies,
the Friends and private donors, the
museum has consistently managed
to continue improving its collection
in substantial ways. Old woman and
a boy with candles occupies a crucial
place in the oeuvre of Peter Paul
Rubens. This work on panel, one of
the earliest Caravaggist paintings
in the Netherlands, was part of the
painter’s own private collection. With
this acquisition, the pieces by Rubens
already in the collection and the
portraits acquired two years ago, the
museum now possesses an ensemble

bleek ook een topstuk van de
belangrijkste Hollandse landschap
schilder te verwerven, mag een
klein wonder worden genoemd.
Met Gezicht op Bentheim kan voor het
eerst het monumentale aspect in het
werk van Jacob van Ruisdael worden
getoond. Het schitterend bewaarde
landschap vormt een hoogtepunt van
de ‘klassieke fase’ van de Hollandse
landschapschilderkunst.
Het restauratieprogramma werd
volgens plan voortgezet. In het kader
van het Rembrandt-jaar 2006 werd de
restauratie van Rembrandts Zelfportret
en van zijn Homerus ter hand genomen.
Beide restauraties zijn financieel
mogelijk gemaakt door DSM.

Tijdens het verslagjaar verschenen
naast de twee catalogi bij de tentoon
stellingen Bedrogen ogen en Frans van Mieris,
en een handzaam boekje over Vermeer
ter gelegenheid van de Vermeerpresentatie, een fraai uitgevoerd boek
over het museum en zijn collectie
getiteld Koninklijk Kabinet van Schilderijen
Mauritshuis: Een vorstelijke verzameling.
Een belangrijke stap voorwaarts bij de
ontsluiting van het museum betekende
de lancering van de volledig vernieuwde
website, waarmee op eenvoudige wijze
niet alleen informatie over de gehele
collectie en het gebouw kan worden
verkregen maar ook over tentoon
stellingen, educatieve programma’s en
andere actuele zaken.
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of works by the seventeenth-century
Flemish master that is unique in the
Netherlands.
It is truly a minor miracle that at
almost the same time as the Rubens
purchase it proved possible to acquire
a masterpiece by the greatest Dutch
landscape painter. View of Bentheim
Castle makes it possible to display
the monumental aspect of Jacob van
Ruisdael’s work for the first time. This
breathtakingly well-preserved land
scape is a highlight of the ‘classical
period’ of Dutch landscape painting.
The restoration programme
proceeded according to plan.
In preparation for Rembrandt’s
anniversary year in 2006, restoration

work was carried out on the artist’s
Self-portrait and Homer. Both restoration
projects were made possible by
financial support from DSM.
The year under review saw the
publication not only of the two
catalogues for the exhibitions The eye
deceived and Frans van Mieris, as well as
a compact booklet on Vermeer on the
occasion of the Vermeer presentation,
but also a sumptuously produced book
about the museum entitled Royal Picture
Gallery Mauritshuis: A princely collection.
The museum also took a significant
step towards greater openness, with
the launch of a thoroughly redesigned
website providing easy access to
information. In addition to covering

Directeur

Voor het tweede jaar was het Maurits
huis gedurende het hoogseizoen ook
op maandagen open voor publiek. Deze
openstelling tijdens de maanden april
tot en met augustus is een proef die
gedurende drie jaar wordt uitgevoerd.
Daarna zal worden bekeken of deze
uitbreiding van de openstelling een
permanent karakter zou moeten
krijgen.
De directie is verheugd dat het
uitgebreide programma van het
museum voor het jaar 2005 ondanks de
mindere financiële perspectieven met
succes kon worden uitgevoerd. Ook
de werkzaamheden voor de diverse
projecten voor de komende jaren
hebben onverminderd plaatsgevonden.

Het museum is dankbaar voor de
groeiende belangstelling voor zowel
de vaste collectie als de verschillende
activiteiten van het museum. De mede
werkers verdienen dank voor hun
blijvend grote inzet en enthousiasme.

Director
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the entire collection and the building,
the website includes pages on
exhibitions, educational programmes
and other topics of current interest.
For the second year running, the
Mauritshuis was open to the public on
Mondays in the high season (April to
September). This is part of a three-year
experiment, after which the museum
will decide whether to retain these
expanded opening hours.
The management is pleased that
the museum’s ambitious programme
for 2005 could be carried out success
fully despite financial setbacks.
Work on projects for future years
also continued at an undiminished
pace. The museum is gratified to

witness growing interest in both its
permanent collection and its wide
range of activities. The staff deserve
gratitude for their strong ongoing
commitment and enthusiasm.

Het Mauritshuis is een open boek
De collectie is via internet 24 uur per dag, zeven dagen per week virtueel te bezoeken op www.mauritshuis.nl

‘Het Mauritshuis is een open boek’ – met deze slogan lanceerde het museum zijn
nieuwe website. Na drie jaren van intensieve voorbereiding was het half november
eindelijk zover. Met trots presenteerde het Mauritshuis een stijlvol vormgegeven
en zeer publieksvriendelijke website, waarop de 100 belangrijkste schilderijen
uitgebreid worden toegelicht en waar virtuele bezoekers direct kunnen zien of
hun favoriete werken tentoongesteld zijn. En dankzij een speciaal ontwikkelde
loep-functie zijn die schilderijen tot in detail te bekijken en bewonderen.
Favoriete schilderijen
Enthousiast laat Marthe de Vet, medewerker Publieksbegeleiding & Internet,
zien wat de website de bezoeker biedt. Ze was als projectleider de afgelopen
jaren zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling en bouw van de site. Vol trots
demonstreert ze de gebruiksvriendelijke website. ‘Wat is er nou leuker dan thuis,
vanachter je eigen computer, je bezoek al voor te bereiden door te kijken of jouw
15

The Mauritshuis is an open book
The collection is open for virtual visitors 24 hours a day, seven days a week, at www.mauritshuis.nl

‘The Mauritshuis is an open book’ – with this slogan, the museum launched
its new website. After three years of demanding preparatory work, the
long-awaited day arrived in mid-November. It was with great pride that the
Mauritshuis presented a stylish and very user-friendly website, with extensive
information about its top 100 paintings, where virtual visitors can immediately
find out whether their favourite works are on show. And thanks to a specially
designed zoom feature, those paintings can be examined and admired in detail.
Your favourite paintings
Marthe de Vet is brimming with enthusiasm as she demonstrates what the new
website has to offer visitors. As a specialist in the Internet and visitor services,
she was very closely involved in the development and construction of the site
over the past years, acting as project manager. As she shows off the easy-to-use
website, it is not hard to see how proud she is. ‘What could be better than

favoriete schilderijen hangen, welke tentoonstellingen er komen of meteen een
rondleiding plus lunch te boeken. Het is een kwestie van een paar keer klikken
met je muis, niet meer dan dat.’ Maar er kan nog veel meer. Bezoekers kunnen
zich aanmelden als Vriend of Donateur, bestellingen doen in de winkel of zich
abonneren op de e-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van activiteiten in het
museum.

www.mauritshuis.nl

Iedere rubriek zijn eigen profiel
‘Een van de belangrijkste eisen voor de nieuwe website was een heldere structuur.
Wij hebben toen we aan dit project begonnen een uitgebreid plan van aanpak
opgesteld, waarin alle eisen en wensen zijn opgenomen. Met dit plan als continu
uitgangspunt in ons achterhoofd is de site ontwikkeld’, vertelt Antia Wiersma,
Hoofd Communicatie & Educatie. ‘We hebben gekozen voor vier rubrieken, elk
met een duidelijk eigen profiel en uitstraling. Na vele discussies over de juiste
benaming zijn het “collectie”, “educatie”, “bezoek” en “kantoor & pers” geworden.
Het profiel van elke rubriek uit zich in de kleur, de opbouw, de afbeeldingen
maar ook in de manier en toon waarop we communiceren.’ Helderheid,
overzichtelijkheid en structuur zijn van het grootste belang op websites vooral
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sitting at home at your own computer and preparing for your visit by checking
whether your favourite paintings are on display and what exhibitions are
coming up, or even booking a guided tour and making lunch reservations? All
it takes is a few clicks of the mouse.’ And there are plenty of other possibilities.
Visitors can sign up as friends or donors, order items from the museum shop or
subscribe to the e-newsletter to stay informed about activities at the museum.
A distinctive style for each section
‘One of the main requirements for the new website was a clear structure. When
we started this project, we drew up a detailed plan that incorporated all our
needs and wishes. As we developed the site, this plan was always in the back of
our minds, forming the basis’, says Antia Wiersma, Head of Communication &
Education. ‘We settled on four sections, each with its own look and style. After
lengthy discussion of the best names, we opted for “collection”, “education”,
“visit” and “office & press”. The style of each section is visible in its colour,
structure, and illustrations, as well as the manner and tone in which we express
ourselves.’ Clarity, straightforward organisation and a well-defined structure are
of paramount importance on the Internet, especially for websites that contain

wanneer deze zeer uitgebreid en informatief zijn. ‘Want als bezoekers verdwalen
op een site, klikken ze weg. Dan ben je ze kwijt. Kleine hulpmiddelen, zoals
uitklapmenu’s en breadcrumbs (de door de bezoeker afgelegde route boven aan de pagina,
red.) versterken de overzichtelijkheid en helpen de bezoekers op hun weg door de
site’, vertelt De Vet. Als voorbeeld geeft ze de rubriek Bezoek. ‘Die biedt informatie
aan iedereen die van plan is het Mauritshuis te bezoeken: wanneer het museum
open is, welke tentoonstellingen er te zien zijn, wat een kaartje kost, hoe je er kan
komen, welke faciliteiten er zijn etc. De gekozen kleur is geel want dat geeft een
warm gevoel. De toon is informatief maar vriendelijk en gastvrij.’
De gehele collectie
De collectie is het hart van het museum en dus ook van de website. Op
verschillende manieren wordt die collectie ontsloten voor de virtuele bezoeker.
‘We hebben onze 100 topstukken op allerlei manieren nader toegelicht,’ zegt
De Vet. Bijzonder is een speciale loepfunctie waarmee schilderijen tot in detail
bekeken kunnen worden. ‘Het is fantastisch om zo dichtbij het werk van de
kunstenaar te komen. Je ziet het op de site bijna beter dan in het museum omdat
je er daar niet zo dichtbij mag komen’, voegt Wiersma lachend toe. Om direct te
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large quantities of information. ‘If visitors lose their way on your site, they will
go elsewhere. Then there’s no getting them back. Little features such as pulldown menus and breadcrumbs [which appear at the top of the page to indicate
the visitor’s location on the site – ed.] make surfing more straightforward and
help visitors find their way around the site’, De Vet explains. She refers to the
‘visit’ section as an example. ‘It has information for anyone planning to visit the
Mauritshuis – when the museum is open, what exhibitions are showing, the
price of a ticket, how to get there, what facilities are available and so on. We
picked the colour yellow for this section, because it suggests warmth. The tone
is informative but friendly and inviting.’
The entire collection on virtual display
The collection is the heart of the museum, and thus the heart of the website.
Virtual guests have easy access to it by various means. ‘We’ve provided all sorts of
background information on our top 100 works’, says De Vet. One special feature
is a magnifying glass that enables visitors to scrutinise paintings in fine detail.
‘It’s fantastic to get so close to the artist’s work. The site almost offers a better
view than the museum, where you have to keep a certain distance’, Wiersma says

www.mauritshuis.nl

benadrukken dat de sensatie van oog in oog met het echte kunstwerk staan het
uiteindelijk altijd wint van de details op een website.
En ook de mening van de bezoeker wordt gewaardeerd. ‘We hebben tien
schilderijen benoemd tot onze Top 10. Zeg maar de schilderijen met een Michelinster, die het omrijden waard zijn. Bezoekers aan de website mogen hun favoriete
Top 3 hieruit samenstellen. Zeer voorspelbaar staan vanaf het begin Meisje met de
parel en Gezicht op Delft van Vermeer op respectievelijk de eerste en tweede plaats.’
Dankzij het wisselende stemgedrag verschilt het schilderij op de derde plaats van
week tot week. ‘En niet verbazingwekkend zijn er ook grote verschillen tussen
de derde keuze van Nederlandse en buitenlandse bezoekers’, vertelt De Vet. ‘We
krijgen zelfs al e-mails van bezoekers met het verzoek andere schilderijen in onze
Top 10 op te nemen, zodat ze op hun persoonlijke favoriet kunnen stemmen.
Bezoekers waarderen deze vorm van interactie zeer.’
Dankzij een koppeling met het Collectie Registratie Systeem (CRS) kan
de bezoeker alle schilderijen in de collectie van het museum bekijken. Op
verschillende manieren (naam kunstenaar, titel kunstwerk, inventarisnummer,
periode) is de collectie te doorzoeken. De Vet: ‘De bezoeker kan dan gelijk zien of
het desbetreffende werk in het museum tentoongesteld is of niet. En met behulp
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with a laugh. But she immediately adds that a real-life encounter with a work of
art is, in the final analysis, always superior to peering at details on a website.
Visitors’ opinions are valued. ‘We’ve put together a top ten list of paintings –
works with a Michelin star, the ones that are worth a detour. Users of the
website can select a personal top three from this list. Numbers one and two are
very predictable – Vermeer’s Girl with a pearl earring and View of Delft. But thanks to
changing voter preferences, different paintings take third place every week. ‘And
unsurprisingly, there are major differences between the third choices of Dutch
and foreign visitors’, De Vet says. ‘Visitors even send e-mail asking us to include
other paintings in the top ten, so that they can vote for their personal favourites.
In short, the public very much appreciates this form of interaction.’
Because the website is linked to the museum’s Collection Registration
System (CRS), users can view all the paintings in the collection. There are several
ways to search the collection: by artist, title, period and inventory number. De
Vet says, ‘Visitors can see right away whether a given work is on view at the
museum. And with the help of an interactive route planner, they can prepare for
their visit at home or in the museum café, by planning a walk that takes them
along their favourite paintings, and then printing it out.’

De homepage
van de website.
Ontwikkelings
partners van
de website zijn
Basket Builders,
Kruit en Easynet.
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The homepage
of the website.
The development
partners are
Basket Builders,
Kruit and Easynet.

van een interactieve routeplanner kan hij thuis of ter plekke in het museumcafé
zijn bezoek voorbereiden door een rondwandeling langs zijn favoriete schilderijen
samen te stellen en vervolgens uit te draaien.’

www.mauritshuis.nl

Educatie
Een van de speerpunten in het beleid van het museum is Educatie. Zowel bij de
vaste collectie als tijdens tentoonstellingen biedt het museum allerlei museum
lessen en educatieve activiteiten aan. Educatie mocht dan ook niet ontbreken op
de website. ‘We hebben voor kinderen en jongeren van vier tot en met achttien
jaar activiteiten en programma’s,’ vertelt Wiersma, ‘en die zijn allemaal terug
te vinden in de rubriek Educatie.’ Ze zegt dat internet een goede manier is om
docenten en leerlingen te informeren en enthousiasmeren. ‘We bieden voor
proefjes van lesprogramma’s aan en voor het voortgezet onderwijs zetten we de
volledige programma’s zelfs gratis op de site. Vooral jongeren waarderen dit. Zij
zijn gewend met het medium internet te werken en halen zonder problemen de
lessen van onze website. Met de ontwikkeling van de nieuwe website kan internet
nog effectiever en efficiënter worden ingezet voor deze specifieke doelgroep. Wij
verwachten daar veel van’, aldus Wiersma.
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Education
One of the main themes of museum policy is education. The Mauritshuis
offers a wide range of lessons and other educational activities, in connection
with both the permanent collection and exhibitions. There was never any
question about it: education was to feature prominently on the website. ‘We
have activities and programmes for children and young adults from four to
eighteen years of age’, Wiersma says. ‘And all of them can be found in the
education section of our site.’ She explains that Internet is a good way to
communicate information to teachers and students and foster enthusiasm
among them. ‘We offer samples from lesson plans, and we’ve even posted the
complete programmes for secondary schools on the site, free of charge. Young
visitors appreciate this most of all. They’re used to navigating the Internet
and have no difficulty downloading the lessons from our website. Now that
the new site is in place, we can use the Internet even more effectively and
efficiently to reach this specific target group. Our expectations are high’, says
Wiersma.

Actualiteit
Een andere grote wens in het Plan van Aanpak was sneller in te kunnen spelen op
de actualiteit. De Vet: ‘Dat kan nu dankzij een uitgekiend Content Management
Systeem (CMS). Daardoor is het museum niet langer afhankelijk van externe
partijen voor de actualisering van de website.’ Medewerkers van verschillende
afdelingen zijn als redacteur actief om correcties, wijzigingen en nieuwe teksten
in te voeren. ‘We kunnen nu zelf snel inspelen op de actualiteit. Daags na de
uitspraak in de Goudstikker-zaak bijvoorbeeld,’ vertelt Wiersma, ‘hebben we op
de homepage informatie gezet over de consequenties voor het museum. Dankzij
de koppeling met het CRS kunnen bezoekers van de website op inventaris
nummer de betreffende werken opzoeken. Zo informeren we snel heel veel
mensen op een correcte wijze.’
Lancering
Niet zonder trots vertellen De Vet en Wiersma over de lancering van de site in
november. ‘We hebben een compacte maar intensieve PR-campagne gevoerd en
via die weg een breed publiek kennis laten maken met de nieuwe site. Hierin is
vooral gebruik gemaakt van digitale media,’ vertelt Wiersma. ‘Achterliggende
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Current developments
Another major goal of the museum’s plan was to respond more rapidly to new
developments. ‘We’ve achieved that now’, says De Vet. ‘Thanks to a specially
designed Content Management System (CMS), the museum no longer depends
on outside parties to update the website.’ Staff in a variety of departments act
as editors, taking responsibility for corrections, changes and additions. ‘Now
we can respond to current events on our own initiative’, Wiersma says. ‘The day
after the judgment in the Goudstikker case, for instance, we posted information
on our home page about the consequences for the museum. Thanks to the
link with the CRS, visitors to the website can look up the works in question
by inventory number. This makes it possible for us to provide accurate
information fast to a very large number of people.’
The launch
With pride in their voices, De Vet and Wiersma describe the launch of the site
in November. ‘We conducted a compact but intensive PR campaign, mainly
through digital media, which brought the site to the attention of a wide public’,
Wiersma recalls. ‘The basic idea was that potential users of the site would be
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gedachte was, dat potentiële gebruikers van de site gewend zijn aan deze manier
van communiceren.’ De Vet: ‘Het Mauritshuis is het eerste Nederlandse museum
dat een interactieve, virale buzzcampagne toepaste. Hoewel het bedrijfsleven de
mogelijkheden hiervan volop uitbuit, gebruiken musea deze technieken nog
nauwelijks.’
De buzz-actie was een spel rond de collectie, Gallery Game, dat aansloot op
de inhoud en vormgeving van de website. De Vet: ‘Onder het mom van “de site
is vernieuwd, maar we zijn een beetje doorgeschoten” hebben we een aantal
schilderijen “opgetuigd” met een eigentijds element. Zo kreeg het wereld
beroemde Meisje met de parel van Vermeer net als veel 21ste-eeuwse meisjes een
piercing.’ Ze vertelt dat de speler punten kon verdienen door de ‘fouten’ in de
schilderijen aan te klikken. ‘Hoe sneller er geklikt werd, hoe hoger de score, hoe
meer kans op de te winnen prijs. We gaven een koninklijk weekend Den Haag
weg,’ aldus De Vet. Spelenderwijs ontdekten bezoekers zo de mogelijkheden van
de nieuwe site en maakten zij kennis met de collectie. ‘En het gaf deelnemers
een andere kijk op het museum’, vertelt Wiersma. ‘De humor en zelfspot waren
aanleiding om het spel door te sturen of nogmaals te spelen. En dat is een
kenmerk van een virale buzzcampagne. Op deze manier maakten zij reclame voor
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used to this mode of communication.’ De Vet adds, ‘The Mauritshuis was
the first Dutch museum to run an interactive, viral buzz campaign. While
the business sector is already harnessing the full potential of this technique,
museums have just begun to work with it.’
The buzz was generated by a Gallery Game, based on the collection, which
reflected the content and design of the website. ‘The concept was: “We’ve
redesigned the site, but we went a little too far.”’, De Vet tells us. ‘We “improved”
a number of paintings with a contemporary touch. The world-famous Girl with
a pearl earring got a piercing, for instance, just like many twenty-first-century
girls.’ She explains that players could earn points by clicking on the ‘mistakes’ in
the paintings. ‘The faster they clicked, the higher the score, and the greater the
chance of winning. We gave away a royal weekend in The Hague’, De Vet says.
As visitors played the game, they learned about the features of the new site and
were exposed to the collection. ‘And it gave participants a different perspective
on the museum’, Wiersma observes. ‘The humour and self-parody motivated
them to send the game to others or even play it again themselves. And that’s a
defining trait of a viral buzz campaign. They were in fact advertising our new
website.’ De Vet breaks in: ‘The anachronisms were also a little shocking to

onze nieuwe website.’ De Vet vult aan: ‘Voor sommigen waren de anachronismen
ook een beetje schokkend. Een oudere speler riep bij het zien van het gepiercte
Meisje uit: “Poor girl”, maar vertelde vrienden en bekenden juist daarom direct
over het spel, een prachtig voorbeeld van buzz.’
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Wensen
Een website is nooit af. ‘Ontwikkelingen op ict-gebied zorgen ervoor dat je als
organisatie voortdurend alert moet zijn op kansen en mogelijkheden,’ vertelt
De Vet. ‘De laatste trends op dit gebied lijken misschien niet direct toepasbaar
voor een museum met een beperkt budget maar zetten ons wel aan tot nadenken
hoe creatief om te gaan met het actueel en interessant houden van onze
prachtige site,’ vult Wiersma aan. Om vervolgens nog een zeer onbescheiden
wens op tafel te leggen. ‘De grote wens van het Mauritshuis is een speciale
kinderwebsite. Een site die kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar direct
aanspreekt en niet hun ouders of docenten. Achterliggende gedachte is een
persoonlijke band te creëren tussen kinderen en het Mauritshuis. Zou het niet
mooi zijn om dat de komende jaren tot stand te brengen’ vraagt ze met een
glimlach.
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some people. One older player saw the Vermeer with the piercing and cried out
“Poor girl!”, but for that very reason he told his friends and acquaintances about
the game right away. That’s a marvellous example of buzz.’
Looking to the future
A website is never finished. ‘Because information and communications
technology is in constant development, organisations like ours must always
keep an eye out for new possibilities and opportunities’, says De Vet. ‘The
latest trends in this area may not seem directly relevant to a museum with
a modest budget, but they do make us think about creative ways of keeping
our wonderful website interesting and up to date’, Wiersma adds. Then she
confesses to a very immodest wish. ‘Our dream at the Mauritshuis is a special
website for children, a site that appeals to six to twelve-year-olds themselves,
instead of their parents or teachers. The idea is to create a personal bond
between children and the museum. Wouldn’t it be nice to make that dream
a reality in the near future?’ she asks with a smile.

Meisje met de parel… gepiercet
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Girl with a pearl earring… and a piercing

Acquisition

26

Aanwinst

Jacob van Ruisdael
Haarlem 1628/29 –1682 Amsterdam

Gezicht op kasteel Bentheim
c.1652 –1654
Paneel, 52 · 67,8 cm
Verworven met steun van
de Staat der Nederlanden,
het Ministerie van OCW,
de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit,
de BankGiro Loterij,
de Stichting Vrienden van het Mauritshuis,
de Vereniging Rembrandt,
(mede dankzij het Prins Bernhard Cultuurfonds),
Noortman Master Paintings,
de Stichting VSBfonds,
de heer H.B. van der Ven,
ING Groep,
en de Mondriaan Stichting, 2005
Inv. 1151

27
Jacob van Ruisdael
Haarlem 1628/29 –1682 Amsterdam

View of Bentheim Castle
c.1652 –1654
Panel, 52 · 67.8 cm
Acquired with the support of
the Dutch State,
the Ministry of Education, Culture and Science,
the National Art Collections Fund,
the BankGiro Loterij,
the Friends of the Mauritshuis Foundation,
the Rembrandt Society
(partly thanks to the Prince Bernhard Culture Fund),
Noortman Master Paintings,
the VSB Fund,
Mr H.B. van der Ven,
the ING Group
and the Mondriaan Foundation, 2005
Inv. 1151

Aanwinst

In 1650 gunde de nog jonge Jacob van
Ruisdael zichzelf een ‘Wanderjahr’.
Vanuit zijn geboortestad Haarlem
reisde hij in gezelschap van zijn stad
genoot Nicolaes Berchem naar het
Nederlands-Duitse grensgebied om
inspiratie op te doen en motieven
te zoeken voor zijn landschappen.
Tijdens deze reis bezochten zij ook
kasteel Bentheim, net over de grens
in Westfalen. Het kasteel moet grote
indruk op Van Ruisdael hebben
gemaakt, aangezien hij het kasteel
minstens een dozijn keer als hoofd
motief zou kiezen voor zijn schilderijen,
terwijl het minder prominent ook op
een klein aantal andere voorstellingen
aanwezig is. Deze voorstellingen

behoren niet alleen tot zijn bekendste
en meest geliefde schilderijen, maar zij
hebben ook een belangrijke rol gespeeld
in de ontwikkeling van de Hollandse
landschapschilderkunst van de Gouden
Eeuw. Helaas zijn de tekeningen of
schetsen die Van Ruisdael ter plekke
vanuit verschillende richtingen van
het kasteel gemaakt moet hebben, niet
bewaard gebleven.
Het recent verworven Gezicht op
kasteel Bentheim toont het kasteel, dat
ongeveer tien kilometer over de grens
bij Oldenzaal ligt, vanuit het noord
westen. In het midden van het complex
bevindt zich de Kronenburg, waarin de
belangrijkste woonvertrekken waren
gevestigd. Geheel links is de toren
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In 1650 the young Jacob van Ruisdael
decided to spend a year travelling.
From his home city of Haarlem he
journeyed with his fellow townsman
Nicolaes Berchem to the DutchGerman border region, to gain
inspiration and to find motifs for
his landscapes. The two also visited
Bentheim Castle, which was just over
the border in Westphalia. The castle
must have made a great impression on
Van Ruisdael, since he would use it as
the primary motif for at least a dozen
of his paintings and include it less
prominently in several smaller scenes.
These works are not only among his
best-known and best-loved paintings,
but they also played an important

role in the development of Dutch
landscape painting of the Golden
Age. Unfortunately, the drawings
or sketches that Van Ruisdael must
have made of the castle from different
vantage points have not been
preserved.
The recently acquired View of
Bentheim Castle shows the castle, which
lies in Germany about ten kilometres
from the Dutch border at Oldenzaal,
from the northwest. In the middle of
the complex is the structure known
as Kronenburg, which contained the
most important residential quarters.
On the far left the tower of the castle
church is visible, while on the right,
the spire of the great castle tower

van de kasteelkerk zichtbaar, terwijl
aan de rechterzijde nog juist een deel
van de spits van de grote kasteeltoren
boven de muren uitsteekt. Aan de voet
van de noordwestelijke hoek van het
kasteel is duidelijk de ongebruikelijke
zandstenen formatie te zien die
traditioneel het Duivelskussen of de
Rots van Drusus wordt genoemd.
Schuin daaronder ligt een voor de streek
karakteristieke vakwerkboerderij.
Van Ruisdael heeft de bosschages op de
voorgrond gemodelleerd door de verf
dik op te brengen. De vele gradaties
donkergroen harmoniëren prachtig met
de aardkleuren van het kasteel, terwijl
de in lichter groen weergegeven en met
dunnere streken geschilderde heuvels

in de verte de voorstelling afsluiten.
De voor Van Ruisdael zo kenmerkende
wolkenlucht, met de donkere gedeelten
juist boven het kasteel, draagt in sterke
mate bij aan de dramatische werking
van het schilderij. De verschillende zon
verlichte plekken op de kasteelmuren
en in het landschap verlevendigen de
voorstelling.
Van Ruisdael heeft hier kasteel
Bentheim op de top van een berg
gesitueerd. Menig bezoeker aan
Bentheim zal met grote verbazing
constateren dat die berg in werkelijkheid
niet meer is dan een bescheiden heuvel.
Het kasteel blijkt zich nauwelijks te
verheffen boven de daken en bomen van
het omringende stadje. De kunstenaar
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can just be seen poking out above
the walls. At the base of the castle’s
northwest corner, we can see clearly
the unusual sandstone formation that
is traditionally known as the Devil’s
Cushion or ‘Drusus’s Rock’. Below
this at an angle lies a half-timbered
farmhouse, a common sight in this
region. Van Ruisdael has modelled
the shrubbery in the foreground by
applying thick layers of paint. The
many hues of dark green harmonise
wonderfully with the earth colours
of the castle, while the distant hills,
rendered in lighter green and painted
with thinner strokes, bound the scene
in the distance. The cloudy sky that
is so characteristic of Van Ruisdael,

the darkest sections of which are
immediately over the castle, greatly
enhance the painting’s dramatic
impact. The various sunlit patches on
the castle walls and in the landscape
enliven the scene.
Van Ruisdael has placed Bentheim
Castle on the top of a mountain here.
Many visitors to Bentheim will be
surprised to note that the mountain is
in reality no more than a modest-sized
hill; the castle scarcely rises above the
roofs and trees of the surrounding
little town. The artist has deliberately
manipulated the situation he observed
in Bentheim. Although he has
depicted the castle fairly accurately,
by adopting an extremely low vantage
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Foto van kasteel Bentheim,
1980
(archief Mauritshuis)
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Photograph of Bentheim
Castle, 1980
(Mauritshuis archives)

heeft de situatie die hij aantrof in
Bentheim, doelbewust gemanipuleerd.
Het kasteel heeft hij vrij waarheids
getrouw weergegeven maar door een
extreem laag gezichtspunt voor zijn
compositie te kiezen, heeft hij de
indruk gewekt dat het bouwwerk op
een echte berg is gelegen. Hierdoor
verleende hij de voorstelling, ondanks
het bescheiden formaat, een opvallende
monumentaliteit.
Deze geslaagde manipulatie van de
werkelijkheid zou een sleutelelement
in het werk van Van Ruisdael worden.
Hij combineerde deze werkwijze
meestal met een vrij exacte weergave
van de gebouwen of bouwsels zelf.
Zo slaagde hij erin onderwerpen die

op zichzelf weinig imposant zijn,
zoals watermolens, windmolens,
ruïnes, grafzerken en kustbakens,
een monumentaal karakter te geven.
Met deze vernieuwingen leverde Van
Ruisdael een belangrijke bijdrage aan de
ontwikkelingen die omstreeks 1650 het
karakter van de Hollandse landschaps
kunst volledig veranderden. Voor die
tijd hanteerden de meeste schilders een
ingetogen kleurenpalet, waardoor deze
fase bekend staat als de ‘tonale’ periode.
De bekendste vertegenwoordiger
ervan was Jan van Goyen (1596 –1656).
Kenmerkend voor de koerswijziging
omstreeks 1650 zijn het benadrukken
van het dramatische karakter van de
voorstellingen, een tendens naar grotere
31

point for his composition he has
created the impression that the edifice
stands on a real mountain. By this
device he has lent the scene a striking
monumentality in spite of its modest
size.
This successful manipulation of
reality would become a key element
of Van Ruisdael’s work. He usually
combined it with a fairly precise
rendering of the buildings or
structures themselves. In this way he
successfully endowed intrinsically
unassuming subjects such as
watermills, windmills, ruins, grave
stones and coastal beacons with
a monumental quality. With these
innovations Van Ruisdael contributed

significantly to the developments
that wholly transformed Dutch land
scape art around 1650. Before this
time most painters used a subdued
palette, a ‘tonal’ approach whose
best-known exponent was Jan van
Goyen. The change of course that took
place around 1650 was marked by an
emphasis on the dramatic nature of
scenes, a tendency to opt for larger
formats, the use of stronger colour
contrasts, and a limpid atmosphere.
The most influential painters in this
‘classical’ period of landscape painting,
which roughly spans the years from
1650 to 1665, were Aelbert Cuyp
(1620 –1691), known for his sunny
river landscapes, Philips Koninck
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formaten, de toepassing van sterkere
kleurcontrasten en een atmosferische
helderheid. Deze fase in de landschap
schilderkunst, die ruwweg de jaren van
1650 tot 1665 beslaat, staat bekend als
de ‘klassieke periode’. De meest toon
aangevende schilders uit deze periode
waren Aelbert Cuyp (1620 –1691) met
zijn zonnige rivierlandschappen,
Philips Koninck (1619 –1688) met
zijn weidse panorama’s, Meindert
Hobbema (1638 –1709) met zijn bos
landschappen en bovenal Jacob van
Ruisdael.
Jacob van Ruisdael was afkomstig
uit een familie van kunstenaars.
Zowel zijn vader Isaack (1599 –1677)
als zijn oom Salomon (1600/03 –1670)

was schilder. Jacob, in 1628 of 1629 in
Haarlem geboren, zal eerst door zijn
vader zijn opgeleid en daarna door zijn
oom Salomon. Zijn vroegst gedateerde
werk draagt het jaartal 1646 maar pas
in 1648 werd hij ingeschreven bij het
Haarlemse gilde. Omstreeks 1656
vestigde hij zich in Amsterdam. In
zijn Amsterdamse periode liet hij zich
inspireren door Allert van Everdingen
(1621 –1675), die veel succes oogstte
met schilderijen waarop watervallen
het hoofdmotief vormen. Van Ruisdael
stierf in 1682, vermoedelijk in
Amsterdam, maar werd begraven in
Haarlem. Zijn enige gedocumenteerde
leerling was Meindert Hobbema, maar
zijn navolgers waren talrijk.
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(1619 –1688) with his grand vistas,
Meindert Hobbema, the painter of
forest landscapes, and above all Jacob
van Ruisdael.
Jacob van Ruisdael came from
a family of artists. Both his father
Isaack (1599 –1677) and his uncle
Salomon were painters. Jacob, who
was born in Haarlem in 1628 or
1629, was probably trained first by
his father and then by his uncle
Salomon. His earliest dated work is
from 1646, but he was not enrolled
in the Haarlem painters’ guild from
1648. Around 1656 he settled in
Amsterdam. In his Amsterdam period
he drew inspiration from Allert van
Everdingen (1621 –1675), who had

great success with paintings in which
waterfalls were the primary motif.
Van Ruisdael died in 1682, probably
in Amsterdam, but was buried in
Haarlem. His only documented
pupil was Meindert Hobbema, but
numerous artists imitated his work.
Van Ruisdael is universally
regarded as the greatest landscape
painter of the Golden Age. Until
recently, this prominent position
was not reflected adequately in the
collection of the Mauritshuis. It is
true that since 1827 the museum has
possessed another of the master’s
showpieces, the magnificent late View
of Haarlem with bleaching fields, but what
was missing was an example of the

Van Ruisdael wordt algemeen
beschouwd als de grootste landschapschilder van de Gouden Eeuw. Tot
voor kort kwam die vooraanstaande
positie onvoldoende tot uitdrukking
in de collectie van het Mauritshuis. Het
museum beschikte sinds 1827 wel over
een ander pronkstuk van de schilder,
het magnifieke late Gezicht op Haarlem
met bleekvelden, maar wat ontbrak was
een voorbeeld van het monumentale
aspect in de Hollandse landschapskunst.
Dankzij steun van velen is het museum
erin geslaagd daar verandering in aan te
brengen. Met de verwerving van Gezicht
op kasteel Bentheim is een meesterwerk
van Van Ruisdael toegevoegd aan het
Nederlandse openbare kunstbezit.
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monumental facet of Dutch landscape
art. Thanks to the support of many
benefactors, the museum has now
succeeded in filling this gap. With the
acquisition of Van Ruisdael’ s View of
Bentheim Castle, a masterpiece that the
painter produced at a crucial juncture
in his development has been added to
the Netherlands’ public collections.

Peter Paul Rubens
Siegen 1577 –1640 Antwerpen

Oude vrouw en jongen met kaarsen

Aanwinst

c.1616 –1617
Paneel, 79 · 61 cm
Verworven met steun van
de BankGiro Loterij,
de Stichting Vrienden van het Mauritshuis,
de Mondriaan Stichting,
de Vereniging Rembrandt
(mede dankzij het Prins Bernhard Cultuurfonds)
en het legaat van juffrouw A.A.W. Schröder, 2005
Inv. 1150
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Peter Paul Rubens
Siegen 1577 –1640 Antwerp

Old woman and a boy with candles
c.1616 –1617
Panel, 79 · 61 cm
Acquired with the support of
the BankGiro Loterij,
the Friends of the Mauritshuis Foundation,
the Mondriaan Foundation,
the Rembrandt Society
(with the assistance of the Prince Bernhard Culture Fund)
and a bequest from Ms A.A.W. Schröder, 2005
Inv. 1150
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Aanwinst

Tijdens zijn verblijf in Italië, dat
duurde van 1600 tot 1608, kwam
Peter Paul Rubens in contact met de
schilderijen van Caravaggio. Deze
worden gekenmerkt door een sterk
contrast tussen licht en donker, krap
in het beeldvlak geplaatste figuren
en een groot realisme. Dit nachtstuk,
dat Rubens omstreeks 1616 –1617
schilderde, is een van de vroegste
werken in Caravaggio’s trant in de
Nederlanden. Het toont een oude
vrouw met een bijna opgebrande kaars
in de hand. Over haar linkerschouder
leunt een jongen, die zijn kaars aan de
hare probeert aan te steken. De vrouw
schermt de kaars met haar linkerhand
af, waardoor het heldere licht wordt

afgezwakt tot een rossige gloed die
slechts de gezichten en een deel van de
kleding van beide figuren verlicht en
de rest van de voorstelling in het half
duister laat. Rubens heeft de weerschijn
van het kaarslicht op het doorgroefde
gelaat van de oude vrouw overtuigend
gesuggereerd.
De voorstelling werd kort na 1617
in prent gebracht. Rubens voorzag
zelf een van de proefdrukken van een
onderschrift in het Latijn, dat luidt:
‘Quis vetet apposito, lumen de lumine
tolli. Mille licet capiant, deperit inde
nihil’ (‘Wie zou verbieden licht te halen
van licht dat nabij is. Ook al zijn het er
duizend die dat doen, het wordt er niet
minder door’). Dit citaat uit Ars Amatoria
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While he was living in Italy, from 1600
to 1608, Peter Paul Rubens became
acquainted with the paintings of
Caravaggio. These are characterised
by strong light-dark contrasts, figures
squeezed narrowly into the pictorial
plane, and a large measure of realism.
This night piece, which Rubens
painted in or around 1616 –1617, is
one of the earliest works produced
in the style of Caravaggio in the
Netherlands. It shows an old woman
holding a lit candle-stump. A boy
leans over her left shoulder, trying
to light his candle from hers. The
woman protects the flame with her
left hand, which dims the bright light
to a reddish glow that illuminates

only the two figures’ faces and part of
their clothing, leaving the rest of the
scene in semi-darkness. Rubens has
convincingly suggested the reflected
candlelight on the old woman’s
creased face.
Prints were made of the scene
shortly after 1617. Rubens himself
furnished one of the impressions
with a Latin inscription: ‘Quis vetet
apposito, lumen de lumine tolli.
Mille licet capiant, deperit inde
nihil’ (‘Light can be taken a thousand
times from another light without
diminishing it’). This quotation
from Ars Amatoria (The art of love) by
the Roman poet Ovid is taken from
a passage encouraging readers to use

Paulus Pontius
naar Peter Paul Rubens
Oude vrouw en jongen met kaarsen
c.1621?
Ets (derde staat), opgewerkt
met de burijn
24,1 · 19,3 cm
Amsterdam, Rijksmuseum,
Rijksprentenkabinet
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Paulus Pontius
after Peter Paul Rubens
Old women and a boy with candles
c.1621?
Etching (third state), worked
up with the burin
24.1 · 19.3 cm
Amsterdam, Rijksmuseum,
Rijksprentenkabinet

Aanwinst

(De kunst van de liefde) van de antieke
dichter Ovidius maakt deel uit van een
passage die een aanmoediging bevat
tot het benutten van jeugdige schoon
heid waar het de liefde betreft. Ovidius
schetst hierin het beeld van een oude
vrouw die in de nacht terugziet op
verkeken kansen in de liefde. Johan
van Heemskerck, die in 1622 de tekst
van Ovidius bewerkte, formuleerde het
als volgt: ‘Als ghy, eer dat gy ’t weet,
geworden een oud wijf, Sult op een
eensaem bed zijn […] Met was-lust in ’t
gemoet, met krevel [minneprikkeling]
in de leden, […] ’t vel met rimpelen
doorploeght’. Deze context sluit aan bij
het beeld dat Rubens ons presenteert.
De afwezige blik van de vrouw doet

vermoeden dat zij in gedachten is
verzonken. Het doorgeven van het licht
aan de jongen kan haar manier zijn
om hem aan te sporen van de liefde te
genieten om later, wanneer hij zoals zij
nu oud en wellicht eenzaam is, niet op
een in dat opzicht onvervuld leven te
hoeven terug te zien.
Toen Rubens op 30 mei 1640
overleed, werd een inventaris opgesteld
van zijn kunstverzameling. Onder de
314 schilderijen op deze lijst wordt
onder nummer 125 ‘Vne pourtrait
d’vne vieille auec vn garçon à la nuit’
genoemd. Het is vrijwel zeker dat het
daarbij gaat om dit schilderij. Het
paneel vertoont inderdaad ook een
van de kenmerken van de schilderijen
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youthful beauty in matters of love.
Here, Ovid sketches the image of
an old woman who is looking back
at her lost opportunities in love at
night-time. Johan van Heemskerck,
who edited Ovid’s text in 1622, put it
as follows: ‘You may become an old
woman before you know it, lying on
a lonely bed […], with past desires in
your mind, sensuality stirring in your
limbs, […] your skin furrowed with
wrinkles’. These lines accord well
with the image that Rubens presents
to us here. The woman’s vacant gaze
suggests that she is deep in thought.
Passing the light to the boy may be
her way of encouraging him to enjoy
love, so that later, when he is old

and perhaps lonely as she is, he will
not have to look back on a life that
remained unfulfilled in that respect.
When Rubens died, on 30 May
1640, an inventory was drawn up of his
art collection. Number 125 of the 314
paintings on this list, ‘Vne pourtrait
d’vne vieille auec vn garçon à la nuit’,
is almost certainly the painting shown
here. The work certainly exhibits one
of the characteristics of the paintings
that Rubens made for himself: it is
composed of more planks than is
customary – in this case, three vertical,
one horizontal, and four narrow strips
along the sides. It is generally assumed
that the artist was reluctant to spend
too much money on such paintings

die Rubens voor zichzelf maakte: het
is samengesteld uit meer planken
dan gebruikelijk is, in dit geval uit
drie verticale, een horizontale en vier
smalle latten langs de zijden. Men
vermoedt dat de schilder niet al te veel
geld wilde uitgeven aan dergelijke
schilderijen en daarom de paneelmaker
vroeg om resthout te gebruiken. Deze
typerende werkwijze is te beschouwen
als een persoonlijk waarmerk van de
kunstenaar.
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and therefore asked the panel-maker
to use left-over pieces of timber. This
procedure can be seen as a personal
hallmark of Rubens’s work.
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Aanwinsten en bruiklenen
De collectie Hollandse schilderijen uit de Gouden
Eeuw in het Mauritshuis geldt als een van de
belangrijkste ter wereld. Bij de uitbreiding van
de collectie richt het museum zich vooral op de
invulling van een aantal lacunes. Er wordt niet naar
volledigheid gestreefd maar naar de verwerving
van representatieve en karakteristieke schilderijen
van meesters die van belang zijn geweest voor
de Hollandse en Vlaamse schilderkunst van de
vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw en die niet
of ondermaats in de collectie zijn vertegenwoordigd.
Gelet op de beperkte expositiemogelijkheden en de
hoge kwaliteit van de reeds aanwezige schilderijen
geldt ook een selectief beleid ten aanzien van
schenkingen en legaten. Het bleek mogelijk om in
het verslagjaar twee absolute meesterwerken aan de
verzameling toe te voegen.
Jaarverslag 2005

Peter Paul Rubens
(Siegen 1577 –1640 Antwerpen)
Oude vrouw en jongen met kaarsen, c.1616 –1617
Paneel, 79 · 61 cm

Verworven met steun van de BankGiro Loterij, de Stichting
Vrienden van het Mauritshuis, de Mondriaan Stichting, de
Vereniging Rembrandt (mede dankzij het Prins Bernhard Cultuur
fonds) en het legaat van juffrouw A.A.W. Schröder, 2005
Inv. 1150 (zie pp. 34 –39)

Jacob van Ruisdael
(Haarlem 1628/29 –1682 Amsterdam)
Gezicht op kasteel Bentheim, c.1652 –1654
Paneel, 52 · 67,8 cm

Verworven met steun van de Staat der Nederlanden, het
Ministerie van OCW, de Stichting Nationaal Fonds Kunst
bezit, de BankGiro Loterij, de Stichting Vrienden van het
Mauritshuis, de Vereniging Rembrandt (mede dankzij het
Prins Bernhard Cultuurfonds), Noortman Master Paintings, de
Stichting VSBfonds, de heer H.B. van der Ven, ING Groep
en de Mondriaan Stichting, 2005
Inv. 1151 (zie pp. 26 –33)

Als vanouds is een actief beleid gevoerd om de
vaste presentatie te versterken met bruiklenen uit
particuliere en openbare collecties in binnen- en
buitenland. Sinds 1948 vindt een uitwisseling op
semi-permanente basis plaats met het Rijksmuseum
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Acquisitions and loans
The Mauritshuis has one of the world’s foremost
collections of Dutch paintings from the Golden
Age. Its main objective when expanding the
collection is to fill a number of gaps. The aim is
not to ‘complete’ the collection, however, but to
acquire representative, characteristic paintings by
masters who played a prominent role in Dutch
and Flemish painting of the fifteenth, sixteenth
and seventeenth centuries and are not adequately
represented in the collection, or not present at all.
Given the limited space and the high quality of the
paintings already in its possession, the Mauritshuis
takes a selective approach to gifts and bequests. In
the year under review, it proved possible to enrich
the collection with two absolute masterpieces.
Peter Paul Rubens
(Siegen 1577 –1640 Antwerp)
Old woman and a boy with candles, c.1616 –1617
Panel, 79 x 61 cm

Acquired with the support of the BankGiro Loterij, the
Friends of the Mauritshuis Foundation, the Mondriaan

Foundation, the Rembrandt Society (with the assistance of the
Prince Bernhard Culture Fund) and a bequest from Ms A.A.W.
Schröder, 2005
Inv. 1150 (see pages 34 –39)

Jacob van Ruisdael
(Haarlem 1628/29 –1682 Amsterdam)
View of Bentheim Castle, c.1652 –1654
Panel, 52 x 67.8 cm

Acquired with the support of the Dutch State, the Ministry
of Education, Culture and Science, the National Art
Collections Fund, the BankGiro Loterij, the Friends of the
Mauritshuis Foundation, the Rembrandt Society (partly
thanks to the Prince Bernhard Culture Fund), Noortman Master
Paintings, the VSB Fund, Mr H.B. van der Ven, the ING
Group and the Mondriaan Foundation, 2005
Inv. 1151 (see pages 26 –33)

The museum has gone on pursuing its longstanding,
active policy of enhancing its permanent display
with loans from private and public collections in
the Netherlands and elsewhere. Since 1948, the
Mauritshuis has been involved in a semi-permanent
art exchange with the Rijksmuseum in Amsterdam.

te Amsterdam. Ook het bruikleen van schilderijen
van de Stichting Vrienden van het Mauritshuis
en het Instituut Collectie Nederland werd
gecontinueerd. Tevens ontving het museum in het
verslagjaar drie nieuwe bruiklenen uit particulier
bezit:

land, waarover eerder verslag is gedaan, werd voort
gezet (zie p. 66).

Tentoonstellingen
Bedrogen ogen: Geschilderde illusies van Cornelius Gijsbrechts
4 februari tot en met 15 mei, verlengd tot en met 29 mei

Hendrick Avercamp (1585 –1634)
Winterlandschap met ijsvermaak, c.1610 –1615

Met TNT als exclusieve sponsor

Paneel, 53,2 · 94,8 cm

De Zuid-Nederlandse schilder Cornelius
Norbertus Gijsbrechts (werkzaam 1657 –1675)
was een meester in trompe-l’oeils. In 1668 trad
Gijsbrechts in dienst van het Deense hof, waar hij
voor Frederik III en later voor Christiaan V een
unieke reeks trompe-l’oeil schilderijen maakte.
Deze schilderijen, uit de collectie van het Statens
Museum for Kunst in Kopenhagen, werden voor
het eerst in Nederland getoond. De catalogus bij de
tentoonstelling werd geschreven door Olaf Koester,
voormalig conservator van het Statens Museum.
Als tegenprestatie voor het omvangrijke bruikleen
heeft het Mauritshuis vier werken van Rembrandt
toegezegd aan een overzichtstentoonstelling in
Kopenhagen (2006).

In bruikleen van een particuliere verzameling
Gerrit Dou (1613 –1675)
Stilleven met een rustend hondje, 1650
Paneel, 17,5 · 23,8 cm

In bruikleen van een particuliere verzameling
Rembrandt (1606 –1669)
Portret van Aeltje Uylenburgh (1570? –1644), 1632
Paneel (ovaal), 73,7 · 55,8 cm

In bruikleen van een particuliere verzameling
Het bruikleen van een aantal belangrijke stukken
uit particuliere verzamelingen in binnen- en buiten
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It also continues to display works on loan from
the Friends of the Mauritshuis Foundation and
the Netherlands Institute for Cultural Heritage.
In addition, the museum received three new loans
from private collections in the year under review.

Exhibitions

Hendrick Avercamp (1585 –1634)
Winter landscape with skaters, c.1610 –1615

The Southern Netherlandish painter Cornelius
Norbertus Gijsbrechts (active 1657 –1675) was
a master of trompe-l’oeil painting. In 1668 he
entered the service of the Danish court, where
he produced a unique series of trompe-l’oeils for
Frederick III and later for Christian V. It was the first
time that these paintings, now in the collection of
the Statens Museum for Kunst in Copenhagen, had
been shown in The Netherlands. The exhibition
catalogue was written by Olaf Koester, a former
curator at the Statens Museum. In return for this
large-scale loan, the Mauritshuis promised four
works by Rembrandt for a monographic exhibition
in Copenhagen in 2006.
From the start, there was overwhelming interest
in the exhibition The eye deceived: Painted illusions
by Cornelius Gijsbrechts. The press and public were
enthusiastic, and Gijsbrechts’ works fooled the eyes

Panel, 53.2 x 94.8 cm

On loan from a private collection
Gerrit Dou (1613 –1675)
Still life with a resting dog, 1650
Panel, 17.5 x 23.8 cm

On loan from a private collection
Rembrandt (1606 –1669)
Portrait of Aeltje Uylenburgh (1570? –1644), 1632
Panel (oval), 73.7 x 55.8 cm

On loan from a private collection
The loan of a number of major paintings from
private collections described in earlier reports has
been continued (see p. 66).

The eye deceived: Painted illusions by Cornelius Gijsbrechts
4 February through 15 May, extended through 29 May

Exclusive sponsor: TNT

Jaarverslag 2005

De belangstelling voor de tentoonstelling Bedrogen
ogen: Geschilderde illusies van Cornelius Gijsbrechts is van
begin af aan overweldigend geweest. Pers en publiek
reageerden enthousiast en menigeen liet zich door
de ogenbedriegers van Gijsbrechts op het verkeerde
been zetten. Na twee maanden waren er al 50.000
bezoekers geweest. Vanwege de grote belangstelling
werd de tentoonstelling, die gesponsord werd
door TNT, met twee weken verlengd. Uiteindelijk
werden bijna 100.000 bezoekers geteld.
De door Paul Mertz bedachte tentoonstellings
titel en de daarop gebaseerde mediacampagne
sloegen aan. Het NOS Journaal wijdde bij de
opening aandacht aan de tentoonstelling. Victor de
Leeuw was verantwoordelijk voor de vormgeving
van de catalogus, tekstboekje en het publicitaire
materiaal. Voor cursusinstituten was een aparte
handleiding beschikbaar met uitleg over de
mogelijkheden van bezoek aan de presentatie,
aanknopingspunten voor lezingen en literatuurtips.
Het educatieve materiaal bestond uit de ‘Haerlemse
Courant’ (Primair Onderwijs) en ‘De Zaak
Gijsbrechts’ (Voortgezet Onderwijs, downloadable).
Voor internet werd een themapagina ontwikkeld.

Deze opende met een virtuele trompe-l’oeil: een
schildersezel. Na enkele seconden ontdekte de
kijker dat dit alles geschilderd was door Gijsbrechts.
Een aantal schilderijen kon in een pop-up worden
bekeken. Door details aan te klikken verscheen op
het scherm beknopte achtergrondinformatie over
het kunstwerk, de kunstenaar, het Deense hof en
andere aspecten. Als extra service waren educatieve
pakketten te downloaden en konden op de site rond
leidingen en museumlessen worden geboekt.
De Weense Vermeer: Een bijzonder bruikleen
27 maart tot en met 28 juni

Met de Rabobank als exclusieve sponsor
Een van de absolute topstukken van Vermeer,
‘De Schilderkunst’ uit de collectie van het Kunst
historisches Museum in Wenen, werd in het voorjaar
gepresenteerd. Het schilderij ontbrak tijdens de
grote Vermeer-tentoonstelling in het Mauritshuis in
1996 omdat de conditie van het werk het niet toeliet
het te laten reizen. Inmiddels had een langdurige
restauratie plaatsgevonden, zodat het schilderij nu
wel uitgeleend kon worden.
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of many a viewer. In the first two months alone, the
exhibition drew 50,000 visitors. In response to this
surge of interest, the event – sponsored by TNT
– was prolonged for an additional two weeks, and
ultimately received almost 100,000 visitors.
The exhibition title and the media campaign
based on it, which were the work of Paul Mertz,
had an impressive impact. NOS, the national
public news broadcaster, covered the exhibition
when it opened. Victor de Leeuw was in charge
of designing the catalogue, exhibition booklet
and publicity material. A special guide for adult
education institutes presented options for
group visits, potential lecture topics and tips for
further reading. Two educational packages were
developed for children and young adults: one for
primary schools and another, downloadable set for
secondary schools.
An area of the website was dedicated to the
exhibition. It opened with a virtual trompe-l’oeil of
an easel. After a few seconds, the viewer discovered
that everything on screen had been painted by
Gijsbrechts. A number of paintings could be
viewed in pop-up windows. By clicking on details,

visitors to the site could obtain concise background
information on the works, the artist, the Danish
court and other subjects. As an extra, they could
download educational materials or book museum
tours and lessons online.
The Vienna Vermeer: An exceptional loan
27 March to 29 June

Exclusive sponsor: Rabobank
One of Vermeer’s greatest works, The art of painting,
from the collection of the Kunsthistorisches
Museum in Vienna, was presented in the spring.
This piece had been absent from the major Vermeer
exhibition at the Mauritshuis in 1996 because it
was not in suitable condition for travelling. In the
intervening years, a lengthy restoration had taken
place, making it possible for the museum in Vienna
to lend the painting to the Mauritshuis.
During the presentation, the painting was
displayed alongside the three Vermeers in the Maurits
huis collection: View of Delft, Girl with a pearl earring
and Diana and her nymphs. In the adjacent gallery
a selection of works was on display by artists from

Tijdens de presentatie was het schilderij te zien
samen met de drie stukken van Vermeer uit de
Mauritshuis-collectie: Gezicht op Delft, Meisje met de
parel en Diana en haar nimfen. In de naastgelegen zaal
hing een selectie van werken van Delftse kunstenaars
en van kunstenaars die van invloed zijn geweest
op Vermeer. De Rabobank was, net als in 1996, de
exclusieve sponsor van deze Vermeer-presentatie, die
bijna 35.000 extra bezoekers trok. Ter gelegenheid
van de presentatie verscheen Vermeer in het Mauritshuis,
het eerste deel in een reeks publicaties gewijd aan
bijzondere onderdelen van het museum.
De presentatie werd begeleid door bescheiden
public relations- en mediacampagnes, de laatste
bedacht door Paul Mertz. Victor de Leeuw ontwierp
in nauw overleg met de sponsor en het museum het
publicitaire materiaal. Het uitpakken en installeren
van het wereldberoemde schilderij trok veel mediaaandacht, onder andere van het NOS Journaal rond
de opening.
De bezoekersinformatie was beschikbaar in
vier talen: Nederlands, Engels, Frans en Japans.
Voor cursusinstituten was een aparte handleiding
beschikbaar met uitleg over de mogelijkheden van

bezoek aan de presentatie, aanknopingspunten voor
lezingen en literatuurtips. Voor internet werd een
beknopte themapagina ontwikkeld, waar bezoekers
onder andere een e-card van ‘De Schilderkunst’ konden
versturen. Het educatieve materiaal bestond uit de
themawandeling Schilders in de schilderkunst (Voortgezet
Onderwijs), die na afloop van de presentatie bij de
vaste collectie in gebruik is genomen.
Frans van Mieris 1635–1681: Fijngeschilderde verhalen
1 oktober 2005 tot en met 22 januari 2006

Met NIBC als exclusieve sponsor
Frans van Mieris de Oude (1635 –1681) is een van
de bekendste Hollandse ‘fijnschilders’. Van Mieris
beschikte over een perfecte schildertechniek, waarin
individuele penseelstreken nauwelijks te onder
scheiden zijn. Zijn verbluffende techniek bezorgde
hem internationale faam. De tentoonstelling in
Den Haag bevatte omstreeks 35 van zijn mooiste
schilderijen en zeven tekeningen. Vele werken waren
afkomstig uit particuliere verzamelingen en waren
al geruime tijd niet meer in het openbaar te zien
geweest.

45
Delft and others who influenced Vermeer. The
Rabobank was the exclusive sponsor, just as in
1996, and the presentation brought in almost
35,000 additional visitors. It was also the occasion
for the publication of Vermeer: In the Mauritshuis, the
first in a series of books focusing on outstanding
sections of the museum’s collection.
The presentation was accompanied by publicity
and media campaigns on a modest scale. Paul
Mertz developed the media campaign, and Victor
de Leeuw designed the publicity materials in close
consultation with the sponsor and the museum.
The unpacking and installation of the worldfamous painting attracted a great deal of media
attention, including NOS news coverage of the
opening.
Visitor information was available in four
languages: Dutch, English, French and Japanese.
A special guide for adult education institutes
presented options for group visits, potential lecture
topics and tips for further reading. For the website,
a page on the presentation was developed which
allowed virtual visitors to send The art of painting
as an e-card. An educational walk through the

museum was offered for secondary schools; since
the presentation, this walk has been adopted for use
with the permanent collection.
Frans van Mieris (1635 –1681): Painted perfection
1 October 2005 through 22 January 2006

Exclusive sponsor: NIBC
Frans van Mieris the Elder (1635 –1681) is one of the
most renowned Dutch fijnschilders (‘fine’ painters).
He astonished art lovers and won international
acclaim with his masterful technique, which makes
it almost impossible to discern individual brush
strokes in his works. The exhibition in The Hague
comprised approximately 35 of his most beautiful
paintings and seven drawings. Many works came
from private collections and had not been on public
view in the recent past.
The exhibition, which was the first ever to
survey this artist’s oeuvre, was sponsored by NIBC,
supported by the Friends of the Mauritshuis
Foundation and planned in cooperation with the
Van Mieris expert Dr Otto Naumann. After showing
at the Mauritshuis, it opened at the National Gallery
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De tentoonstelling werd georganiseerd in samen
werking met Van Mieris-kenner dr. Otto Naumann.
Deze eerste overzichtstentoonstelling van het
werk van Van Mieris, gesponsord door NIBC en
ondersteund door de Stichting Vrienden van
het Mauritshuis, was vanaf februari 2006 te zien
in de National Gallery of Art in Washington. In
Den Haag werden ruim 60.000 bezoekers geteld.
De tentoonstelling werd in de markt gezet met
behulp van een door Paul Mertz bedachte media
campagne en door Victor de Leeuw vormgegeven
publicitair materiaal. De publieksbegeleiding was
tweetalig: Nederlands en Engels. De gratis audio
tour gaf uitleg bij alle schilderijen en tekeningen.
Een bijzonder aspect was de door kostuumhistorica
Marieke de Winkel ingesproken toelichting op de
kleding.
Omdat de uiterst fijn geschilderde werken
er eigenlijk om vroegen om van zeer dichtbij te
worden bekeken, werd in samenwerking met Bobcat
Productions de film Dicht op de huid ontwikkeld.
De 10-minuten-durende film gaf door middel
van uitvergrotingen, verfdwarsdoorsneden en
microscoopopnames inzicht in Van Mieris’ werk

wijze. De film werd continu vertoond in de Johan
Mauritszaal en/of de Gouden Zaal en werd bijzonder
goed gewaardeerd door bezoekers.
Voor internet werd een beknopte themapagina
ontwikkeld, waarin Van Mieris’ Bordeelscène uit
het Mauritshuis centraal stond. Als extra service
waren educatieve pakketten te downloaden en
konden op de site rondleidingen en museumlessen
worden geboekt. Na lancering van de nieuwe web
site halverwege de tentoonstellingsperiode werd
de mogelijkheid tot het versturen van een e-card
toegevoegd. Ook konden bezoekers op internet,
naast een rondleiding, hun lunch in het Bertolli
Caffè reserveren. Voor cursusinstituten was een
aparte handleiding beschikbaar met uitleg over
de mogelijkheden van bezoek aan de presentatie,
aanknopingspunten voor lezingen en literatuurtips.
Het educatieve materiaal bestond uit een
Fijnschilderboekje, een workshop fijnschilderen
(Primair Onderwijs) en een Kijkwijzer (Voortgezet
Onderwijs, downloadable). Zoals gebruikelijk,
werden leerkrachten uitgenodigd voor een docenten
middag. Twee familiedagen, in de herfst- en kerst
vakantie, waren zeer succesvol.
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of Art in Washington in February 2006. More than
60,000 visitors came to The Hague to see it. Frans
van Mieris was marketed with the help of a media
campaign developed by Paul Mertz and publicity
material designed by Victor de Leeuw. Public
services were offered in two languages: Dutch and
English. The free audio tour provided background
information on all the paintings and drawings,
plus a special feature: explanatory comments on
the clothing by Marieke de Winkel, an expert in the
field of historical dress.
The meticulously detailed work of Van Mieris
practically cries out for closer examination, and so
the Mauritshuis produced a 10-minute film – Close
to the skin – in cooperation with Bobcat Productions
which provided insight into the artist’s working
methods through blow-ups, cross-sections of
paint and microscopic views. The film was shown
continuously in the Johan Maurits Room and/or
Golden Room and was extremely well received by
the visiting public.
A page briefly describing the exhibition was
developed for the website and focused on Van
Mieris’ Brothel scene in the Mauritshuis collection.

As an additional service, the museum made
educational information packages available for
downloading, and tours and lessons could be
booked on the site. Halfway through the exhibition
period, after the launch of the new website, the
Mauritshuis added the option of sending an e-card.
Virtual visitors could also book a tour or make lunch
reservations at the Bertolli Caffè. A special guide
was available for adult education institutes, with
options for group visits, potential lecture topics and
tips for further reading.
The educational material comprised a booklet
about fijnschilders, a workshop on ‘fine’ painting for
primary school classes and a downloadable guide for
students in secondary education. As usual, teachers
were invited to a special afternoon event just for
them. Two family days during the school holidays in
autumn and at Christmas were very successful.

Research and collection management
Research for future exhibitions
Preparations were made for several future
exhibitions.

Onderzoek en collectiebeheer
Onderzoek voor toekomstige tentoonstellingen
In het verslagjaar werd gewerkt aan de
voorbereidingen van toekomstige tentoon
stellingen.
Droom van Italië
In het voorjaar van 2006 opent de tentoonstelling
Droom van Italië, die wordt georganiseerd in nauwe
samenwerking met gastconservator prof. dr. H.W.
van Os.
Rembrandt-project
Ter gelegenheid van het Rembrandt-herdenkings
jaar 2006 heeft het Mauritshuis drie topstukken
van Rembrandt gerestaureerd: Het loflied van Simeon
uit 1632, Homerus uit 1663 en zijn late zelfportret
uit 1669. Samen met de overige schilderijen van
Rembrandt uit het Mauritshuis, waarvan vele
eveneens in de afgelopen jaren zijn gerestaureerd,
zullen deze werken te zien zijn op een presentatie
in de zomer van 2006. Dit omvangrijke restauratie
project is financieel mogelijk gemaakt door DSM.

Rubens & Brueghel samen
De Vlaamse schilders Peter Paul Rubens (1577 –1640)
en Jan Brueghel de Oude (1568 –1625) waren in
de zeventiende eeuw de twee toonaangevende
kunstenaars van Antwerpen. Regelmatig bundelden
ze hun krachten. Deze gezamenlijke schilderijen
tonen het beste van beiden. In samenwerking met
The J. Paul Getty Museum in Los Angeles toont het
Mauritshuis de mooiste voorbeelden van samen
werkingen uit de zeventiende-eeuwse schilder
kunst. Dit fenomeen is nog niet eerder exclusief
in een tentoonstelling belicht. Vaak zijn deze
samenwerkingen buitengewoon fraaie kunstwerken
die hoogtepunten vormen in de oeuvres van de
afzonderlijke meesters.
Meesterwerken van de Hollandse zeventiendeeeuwse portretkunst
In samenwerking met de National Gallery in
Londen wordt een grote tentoonstelling voorbereid
die een breed representatief overzicht zal bieden
van de Hollandse portretschilderkunst uit de
zeventiende eeuw. Door het tonen van de mooiste
voorbeelden van verschillende typen portretten

47
Dreaming of Italy
The exhibition Dreaming of Italy, organised in close
cooperation with the guest curator Prof. H.W. van
Os, will open in the spring of 2006.
Rembrandt project
For Rembrandt’s anniversary year in 2006 the
Mauritshuis has restored three of the artist’s
greatest works: Simeon’s song of praise (1632), Homer
(1663) and Rembrandt’s late self-portrait of 1669.
These works will form the subject of a special
presentation in the summer of 2006, along with the
other paintings by Rembrandt in the Mauritshuis
collection, many of which have also been restored
in recent years. This major restoration project was
made possible by financial support from DSM.
Rubens & Brueghel
The Flemish painters Peter Paul Rubens
(1577 – 1640) and Jan Brueghel the Elder (1568 –1625)
were Antwerp’s two leading artists in the seven
teenth century. They regularly joined forces,
producing works that showcased their respective
strengths. In partnership with the J. Paul Getty

Museum in Los Angeles, the Mauritshuis will
present the finest examples of collaborative work in
seventeenth-century painting, a topic that has never
before been the central focus of an exhibition. Many
joint efforts of this kind are remarkably beautiful
works of art, jewels in the oeuvres of the master
painters who contributed to them.
Masterpieces of seventeenth-century Dutch
portraiture
In cooperation with the National Gallery, London,
the Mauritshuis is organising a major exhibition
that will provide a wide-ranging, representative
survey of seventeenth-century Dutch portraits. By
exhibiting the most beautiful specimens of various
types of portraits, the museum will introduce
visitors to the diversity and superior quality of
Dutch portraiture in this period.
Paintings restored
Pietro Bellotti, Capriccio with ruins, inv. 307
Pietro Bellotti, Capriccio with ruins, inv. 308
Jan Both, Italian landscape, inv. 20
Frans van Mieris, Man in oriental dress, inv. NK 1687

kan men kennismaken met de verscheidenheid en
kwaliteit van het genre.
Gerestaureerde schilderijen
Pietro Bellotti, ‘Capriccio’ met ruïnes, inv. 307
Pietro Bellotti, ‘Capriccio’ met ruïnes, inv. 308
Jan Both, Italiaans landschap, inv. 20
Frans van Mieris de Oude, Man in een oosters kostuum,
inv. NK 1687

Rembrandt, Het loflied van Simeon, inv. 145 (2004 –2005)
Rembrandt, Homerus, inv. 584 (2005 –2006)
Rembrandt, Zelfportret, inv. 840
Peter Paul Rubens, De triomf van Rome: De jeugdige keizer
Constantijn eert Rome, inv. 837 (2005 –2006)
Peter Paul Rubens, ‘Modello’ voor de Hemelvaart van
Maria, inv. 926
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Voorlopige sluiting Galerij Prins Willem V en
uitplaatsing collectie
Ook in 2005 bleef de Galerij Prins Willem V
voor bezoekers gesloten. Eind 2004 startte een
grootscheepse verbouwing en renovatie van de
omringende panden. Om risico’s voor bezoekers
en de bijzondere collectie te vermijden, sloot

de Galerij eind 2004 haar deuren. Van de ruim
130 tentoongestelde schilderijen werd een groot
aantal tijdelijk opgeslagen in het depot van het
Mauritshuis (enkele stukken konden worden
ondergebracht in depots van het Kröller-Müller
Museum, Otterlo), terwijl de vele bruiklenen van het
Instituut Collectie Nederland in Rijswijk werden
opgeslagen. De belangrijkste schilderijen uit de
Galerij zijn ondergebracht in het Noordbrabants
Museum in Den Bosch, het Stedelijk Museum Het
Prinsenhof in Delft en het Bonnefantenmuseum
in Maastricht. Bij de heropening zal de plaats van
Potters Berenjacht (Amsterdam, Rijksmuseum) worden
opgevuld door Flincks monumentale allegorie op
de nagedachtenis van Frederik Hendrik (inv. 1116),
eveneens uit de verzameling van het Rijksmuseum.
Naar verwachting is vanaf 2009 iedereen weer van
harte welkom in de Galerij, het eerste museum van
Nederland.
Bibliotheek
De bibliotheek werd uitgebreid met ruim 200
boeken en catalogi, waarvan een groot deel in het
kader van het museale ruilverkeer of als bewijs
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Rembrandt, Simeon’s song of praise, inv. 145 (2004 –2005)
Rembrandt, Homer, inv. 584 (2005 –2006)
Rembrandt, Self-portrait, inv. 840
Peter Paul Rubens, The triumph of Rome: The youthful
Emperor Constantine honouring Rome, inv. 837 (2005 –2006)
Peter Paul Rubens, ‘Modello’ for the Assumption of the
Virgin, inv. 926
Temporary closure of Prince Willem V Gallery and
removal of collection
The Prince Willem V Gallery remained closed to
visitors in 2005. In late 2004, major construction
and renovation work had begun on the
surrounding buildings, and the Gallery had
closed its doors at that time, so that visitors and
the exceptional collection would not be exposed
to hazardous conditions. Many of the more than
130 paintings on display were put in storage in
the Mauritshuis and a few others could be placed
in the storage facilities of the Kröller-Müller
Museum in Otterlo. The many pieces on loan
from the Netherlands Institute for Cultural
Heritage in Rijswijk were also placed in storage.
The most important works from the Gallery

have been moved to the Noordbrabants Museum
in ’s-Hertogenbosch, the Stedelijk Museum Het
Prinsenhof in Delft, and the Bonnefanten Museum
in Maastricht. When the Gallery reopens, Paulus
Potter’s Bear hunt (Amsterdam, Rijksmuseum)
will have been replaced with Govert Flinck’s
monumental allegorical painting in memory of
Frederik Hendrik (inv. 1116), which is also from the
collection of the Rijksmuseum. The Mauritshuis
expects that in 2009 it will once again be able to
welcome visitors to the Gallery, the first museum in
the Netherlands.
Library
The library expanded its collection, acquiring more
than 200 new books and catalogues, many of which
were received through reciprocal arrangements with
other museums or as complimentary copies. It also
renewed its subscriptions to periodicals, bulletins
and auction catalogues.
Photo archive
In April, the Mauritshuis received 34 historical
photographs of paintings from the permanent

exemplaar werd ontvangen. Daarnaast werden
abonnementen op tijdschriften, bulletins en veiling
catalogi gecontinueerd.

P. van der Ploeg (ook in Engelse editie, Franse en Japanse editie
verschenen in 2006)

– Frans van Mieris 1635 –1681, Den HaagWashington-Zwolle 2005

Foto-archief
In april werden 34 oude foto’s van schilderijen uit
de permanente verzameling, bijna alle op groot
formaat afgedrukt, ten geschenke ontvangen van
mevrouw E. Minder-van Buuren, Zwitserland. Deze
foto’s, die inmiddels zijn toegevoegd aan het foto
archief, vormen belangrijk referentiemateriaal bij
restauraties. Ze zijn afkomstig uit het bezit van de
heer G. van Buuren, van 1933 tot 1935 lid van de
hoofddirectie van het Rijksmuseum en van 1940 tot
1942 belast met het toezicht en onderhoud van de
schuilkelders bij Castricum.

Publicatie bij de Van Mieris-tentoonstelling, door Q. Buvelot, met

Publicaties Mauritshuis
– Bedrogen ogen: Geschilderde illusies van Cornelius
Gijsbrechts, Den Haag-Zwolle 2005

Overige publicaties medewerkers

Publicatie bij de Gijsbrechts-tentoonstelling door O. Koester, onder

Q. Buvelot
– ‘De Hollandse meesters van een Amsterdamse
bankier: De verzameling van Adriaan van der Hoop
(1778 –1854). By Ellinoor Bergvelt, Jan Piet Filedt

redactie van E. Runia (ook in Engelse editie)

– In het Mauritshuis: Vermeer, Den Haag-Zwolle 2005
Publicatie over de Vermeers in het Mauritshuis, door E. Runia en

essays van O. Naumann en E. de Jongh en bijdragen van P. van der
Ploeg, B. van der Mark en C. Pottasch (ook in Engelse editie)

– Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis: Een
vorstelijke verzameling, Den Haag-Zwolle 2005
Publicatie over de topstukken in de permanente verzameling
alsmede de geschiedenis van de collectie en het museum, door P. van
der Ploeg en Q. Buvelot (ook in Engelse editie)

– Mauritshuis in focus 18 (2005), nrs. 1 –3
Onder redactie van E. Runia m.m.v. Q. Buvelot (nr. 2)

– Jaarverslag 2004: Koninklijk Kabinet van Schilderijen
Mauritshuis, Galerij Prins Willem V, Den Haag 2005

uitgezonderd publicaties in Mauritshuis in focus 18 (2005), nrs. 1 –3
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collection, almost all of them in the form of
large prints, from Mrs E. Minder-van Buuren in
Switzerland. These photos, which have since been
filed in the museum’s photo archive, can serve
as a critical point of reference for restorations.
They belonged to Mr G. van Buuren, who served
as a member of the executive board of the Rijks
museum from 1933 to 1935 and was responsible for
supervising and maintaining the air-raid shelters
for art storage in Castricum from 1940 to 1942.

Ploeg, B. van der Mark and C. Pottasch (also in Dutch edition)

– Royal Picture Gallery Mauritshuis: A princely collection,
The Hague-Zwolle 2005
Publication on the highlights of the permanent collection as well as
the history of the collection and the museum, by P. van der Ploeg and
Q. Buvelot (also in Dutch edition)

– Mauritshuis in focus 18 (2005), nos. 1 –3
Ed. E. Runia with Q. Buvelot (no. 2)

– Jaarverslag 2004: Koninklijk Kabinet van Schilderijen
Mauritshuis, Galerij Prins Willem V, The Hague 2005
(in Dutch only, with English summary)

Mauritshuis publications
– The eye deceived: Painted illusions by Cornelius
Gijsbrechts, The Hague-Zwolle 2005

Additional staff publications
(other than publications in Mauritshuis in focus 18 (2005), nos. 1 –3)

Catalogue for the Gijsbrechts exhibition by O. Koester, ed. by
E. Runia (also in Dutch edition)

– Vermeer: In het Mauritshuis, The Hague-Zwolle 2005
Publication on the Vermeers in the Mauritshuis by E. Runia and
P. van der Ploeg (English, French and Japanese editions appeared
in 2006)

– Frans van Mieris 1635 –1681, The HagueWashington-Zwolle 2005
Catalogue for the Van Mieris exhibition by Q. Buvelot, with essays
by O. Naumann and E. de Jongh and contributions by P. van der

Q. Buvelot
– ‘De Hollandse meesters van een Amsterdamse
bankier: De verzameling van Adriaan van der Hoop
(1778 –1854). By Ellinoor Bergvelt, Jan Piet Filedt
Kok, Norbert Middelkoop (book review)’, The
Burlington Magazine 147 (2005), p. 124
– ‘Dutch genre painting: Rotterdam and Frankfurt
am Main (exhibition review)’, The Burlington Magazine
147 (2005), pp. 273 –274

Kok, Norbert Middelkoop (boekbespreking)’,
The Burlington Magazine 147 (2005), p. 124
– ‘Dutch genre painting: Rotterdam and Frankfurt
am Main (tentoonstellingsbespreking)’, The
Burlington Magazine 147 (2005), pp. 273 –274
– ‘Frans Van Mieris l’Ancien: L’art de plaire d’un
peintre minutieux’, L’objet d’art (oktober 2005), nr. 406,
pp. 38 –47

Petria Noble
– (met Annelies van Loon), ‘New Insights into
Rembrandt’s Susanna’, ArtMatters: Netherlands Technical
Studies in Art 2 (2005), pp. 76 –96
– (met Annelies van Loon & Jaap Boon), ‘Chemical
changes in old master paintings II: Darkening due
to increased transparency as a result of metal soap
formation’, Preprints of the 14th Triennial Meeting of the
ICOM Committee for Conservation, Den Haag 2005, deel 1,
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pp. 496 –503

Communicatie en educatie
Communicatie
BankGiro Loterij
De BankGiro Loterij is een van de belangrijkste steun
pilaren van het museum. Om het succes van deze
loterij te promoten heeft het museum in het verslag
jaar vele activiteiten ondernomen. De belangrijkste
daarvan zijn:
– Voor het programma Bankgeheim heeft het
museum met veel plezier een rol gespeeld in de
opvang en ontvangst van een prijswinnaar.
– Samen met de andere cultuurbeneficiënten heeft
het Mauritshuis in 2005 wederom geparticipeerd in
de ontwikkeling van een bedankadvertentie. Dit jaar
was gekozen voor een nieuwe uiting die tijdens de
Uitmarkt (laatste weekend van augustus) in vele dag
bladen en tijdschriften werd geplaatst.
– In het voorjaar van 2005 heeft het museum een
nieuwe algemene folder gepubliceerd in zeven talen.
Het logo van de loterij staat vermeld op alle folders.
– In het jaarverslag over 2004 is uitgebreid stil
gestaan bij de overgang van de Sponsor Loterij naar
de BankGiro Loterij en is een kort profiel van de
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– ‘Frans Van Mieris l’Ancien: L’art de plaire d’un
peintre minutieux’, L’objet d’art (October 2005), no. 406,
pp. 38 –47

Petria Noble
(with Annelies van Loon), ‘New Insights into
Rembrandt’s Susanna’, ArtMatters: Netherlands
Technical Studies in Art 2 (2005), pp. 76 – 96
(with Annelies van Loon & Jaap Boon), ‘Chemical
changes in old master paintings II: Darkening due
to increased transparency as a result of metal soap
formation’, Preprints of the 14th Triennial Meeting of the
ICOM Committee for Conservation, The Hague 2005, vol.
1, pp. 496 –503

Communication and education
Communication
BankGiro Loterij
The BankGiro Loterij, a Dutch lottery that donates
a portion of its profits to good causes in the
field of art and culture, is one of the museum’s
main financial pillars. In the year under review,
the museum undertook numerous activities to

promote the success of this lottery, of which the
most significant are listed below.
– The museum took great pleasure in welcoming
and hosting a prizewinner from the television game
show Bankgeheim.
– The Mauritshuis and other beneficiaries in the
cultural sector again produced a joint advertisement
thanking the lottery. The new 2005 advertisement
was published in numerous daily newspapers and
magazines during the Uitmarkt.
– In the spring, the museum published a new
general folder in seven languages. The lottery logo
appears on all the folders.
– The Annual Report 2004 included a detailed
discussion of the transition from the Sponsor
Loterij to the BankGiro Loterij, as well as a capsule
description of this ‘cultural lottery’. Both logos were
printed on the sponsorship page.
– The BankGiro Loterij is listed on the sponsor
boards in the Mauritshuis (next to the entrance to
the Golden Room).
– The museum supplied 1,000 vouchers granting
free admission for two as a prize for lottery
participants.

