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Conferentie: Gemeenschappelijk Cultureel 
Erfgoed 12 tot 14 maart 2012, Staats Museum 
Landgoed Koeskovo, Moskou
In samenwerking met: Stichting voor de Renaissance 

van het Russische Landgoed, Moskou 

Associatie van Museum medewerkers Rusland, AMR, 

Tula

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE, 

Amersfoort

CulturalHeritage.cc

Stichting Cultuur Inventarisatie, Amsterdam 

Nederlandse Ambassade  Moskou

In de zomer van 2011 is SCI door de Stichting 
voor de Renaissance van het Russische Landgoed 
benaderd om een conferentie te organiseren met 
Russische en Nederlandse experts op het gebied 
van restauratie, samenwerking en attributie 
van Hollandse en Vlaamse meesters. Tevens 
is de digitalisering van schilderijen, waarmee 
collecties via internet toegankelijk worden 
en wetenschappelijk onderzoek en (kennis)
uitwisseling bevorderd, een belangrijk thema van 
de conferentie.
Ter voorbereiding heeft SCI in overleg met 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
een programma opgesteld en verschillende 
Nederlandse specialisten uitgenodigd deel 
te nemen: Em. Prof. Anne van Grevenstein, 
restauratie en re-lining van schilderijen; Dr B. 
Ankersmit, senior onderzoeker, Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, damage control in 
musea; Floris Guntenaar, CulturalHeritage.cc, het 
digitaliseren van museale collecties; drs. Bernard 
Vermet, Stichting Cultuur Inventarisatie, 
kunsthistorisch, onderzoek via internet; Lia Gorter, 
Stichting Cultuur Inventarisatie, organisatie.

Stichting Cultuur Inventarisatie, SCI, heeft 
ook in 2012 aan haar doelstellingen beantwoord 
met de voorbereiding van de tentoonstelling 
‘Marius Bauer (1867-1932) Dutch Orientalist 
Back in Russia’ in het kader van het bilaterale 
vriendschapsjaar NL-RF2013, de organisatie van de 
Internationale wetenschappelijke conferentie op 
het landgoed Koeskovo, Moskou, het organiseren 
van een studiereis met als doel het onderzoeken 
van de mogelijkheden van een tentoonstelling van 
Hollandse meesterwerken uit Russische regionale 
musea en diverse publicaties.

SCI ontvangt geen structurele subsidie van 
overheidswege en is daarom aangewezen op 
giften en bijdragen van fondsen en de financiële 
bijdragen van de Vrienden van de Stichting. SCI 
kan niet bestaan zonder haar vrijwilligers en de 
Vrienden van de Stichting. Het Bestuur van SCI 
dankt de vrijwilligers en Vrienden van de Stichting 
voor hun actieve bijdragen in het afgelopen jaar.

Het Bestuur verwacht ook voor 2013 dat  SCI 
voor haar gebruikelijke activiteiten voldoende 
financiering te ontvangen van de verschillende 
fondsen. Gezien de beperkte (financiële) slagkracht 
van SCI, zal de Stichting zich alleen committeren 
aan projecten (i) die voldoen aan de doelstelling 
van SCI; (ii) waarvoor voldoende financiering kan 
worden verkregen en (iii) waarvoor SCI de vereiste 
kwaliteit kan leveren. 
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De vertegenwoordigers van de 28 deelnemende 
Russische regionale musea hebben hun vragen en 
onderzoek op schrift gesteld, zodat de Nederlandse 
delegatie zich kon voorbereiden. Tijdens deze  
conferentie is de basis gelegd voor intensieve 
samenwerking, voor verder onderzoek met de 
Nederlandse specialisten en tussen de Russische 
musea onderling. Resultaat hiervan is ondermeer 
een gezamenlijke tentoonstelling van hun 
Hollandse en Vlaamse collecties van zes Siberische 
musea. 
De 26 conferentiebijdragen zijn verschenen in een 
Russische publicatie met Engelstalige summaries. 

Financiering: Wilhelmina E. Jansen Fonds, Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed, RCE, Ministerie van Cultuur Russische 

Federatie, Nederlandse Ambassade Moskou

De initiatiefnemers van de conferentie op het landgoed Koeskovo 

in Moskou, Vissarion I. Alyavdin, voorzitter van de Stichting voor 

de Renaissance van het Russische Landgoed en  Thymen Kou-

wenaar, ambassaderaad in Moskou en winnaar van de RusPrix 

Award. Deze prijs is de erkenning voor zijn rol in de ontwikke-

ling van de Russisch-Nederlandse culturele samenwerking.

Tentoonstellingscatalogus van de Hollandse 
Collectie van privé verzamelaar Sergei 
Grigoryants in het Staats Historisch, 
Architectuur, Kunst en Landschapsmuseum 
Tsaritsino, Moskou. 

De Russische privé verzamelaar Sergei Grigoryants 
bezit een grote collectie kunstvoorwerpen uit 
verschillende perioden. De belangrijkste werken, 
zoals een paneel met de ‘Annunciatie’ en  ‘ Maia 
met de Heilige Geest’ van Fra Angelico, bevinden 
zich in de Italiaanse en Russische delen van de 
collectie. 

Het Hollandse en Vlaamse deel van de collectie 
omvat werken van Dirck van Santvoort, wiens 
werk, als tijdgenoot van Rembrandt, in de 
negentiende eeuw vaak werd toegeschreven aan 
deze meester ( R.E.O. Ekkart, B.M. Vermet). 
Andere toeschrijvingen, zoals het imposante 
schilderij ‘Zicht op Wesel’ werd in 1908 door 
Friedländer nog toegeschreven aan Jan van Goyen, 
maar is nu toegeschreven aan Anthonie van der 
Croos. Adam Willaerts, Jacob de Wit, Jaques 
d’Artois en Egbert van Heemskerck zijn in deze 
kleine collectie vertegenwoordigd.   
Onderzoek: Bernard Vermet, Stichting Cultuur 
Inventarisatie. 

Financiering: Nederlandse Ambassade Moskou

Koffiepauze tijdens de conferentie

Catalogus Russian-Holland



Haalbaarheidsonderzoek tentoonstelling:
Hollandse Meesters uit Russische Regionale 
Musea 2013 in Leiden

Van 18 tot 22 december 2011 waren Bernard 
Vermet en Lia Gorter in Moskou om onder meer 
de mogelijkheden voor de organisatie van een 
tentoonstelling van schilderijen uit regionale 
Russische musea te onderzoeken. Dit initiatief 
is genomen in het kader van het bilaterale 
Vriendschapsjaar 2013 tussen de Russische 
Federatie en Nederland. De eerste verkenningen 
waren positief. 
Museum De Lakenhal is benaderd door het 
Ministerie van Cultuur van de Russische Federatie 
om te komen tot een tentoonstelling van Hollandse 
meesters uit Regionale Russische musea.
Daartoe hebben Christiaan Vogelaar, Museum 
De Lakenhal, en Lia Gorter, SCI, een reis door de 
Russische Federatie gemaakt en 23 musea bezocht 
van 28 mei tot 23 juni  2012. Museum De Lakenhal 
heeft een voorstel voor een tentoonstelling 
over Russische verzamelaars gemaakt, die een 
aanzet beoogde voor verder onderzoek naar 
de verzamelgeschiedenis in Rusland. Door de 
onzekere financiering van Russische kant heeft de 
tentoonstelling helaas niet plaats kunnen vinden. 
Tijdens deze reis is een schat aan informatie over 
Nederlandse en Vlaamse kunstwerken verzameld, 
die zeker nadere uitwerking verdiend. Tegelijkertijd 
hebben een aantal Russische regionale musea  het 
initiatief genomen hun collecties te herwaarderen 
en opnieuw te bestuderen. 

Financiering: Museum De Lakenhal, Leiden 

Geplande tentoonstelling: 
Marius Bauer mei - september 2013 in het 
Museum for Oriental Art, Moskou

In mei 2011 is SCI benaderd door de Bauer 
Documentatie Stichting (BDS) en de Nederlandse 
Culturele Attaché in Moskou met het verzoek 
mee te werken aan het tot stand komen van 
een tentoonstelling van werk van Marius Bauer 
in Moskou. Aanleiding waren de aquarellen, 
tekeningen en etsen van de hand van Bauer van de 
kroning van Tsaar Nicolaas II in Moskou in 1896. 
Bauer was als correspondent van het tijdschrift 
De Kroniek aangesteld om de feestelijkheden bij 
te wonen. Zijn verslag in De Kroniek en zijn werk 
waren het vertrekpunt voor deze tentoonstelling. 
Bauer was meer dan een tekenende en etsende 
chroniqueur van zijn tijd. De reizen die hij 
maakte door Noord Afrika, de Oriënt, India en 
Indonesië, bezorgden hem een grote bekendheid 
als oriëntalist en documentalist. Het werk dat hij 
tijdens en na die reizen maakte, is de aanleiding 
voor het Museum for Oriental Art in Moskou om 
een tentoonstelling te organiseren in 2013, het 
Vriendschapsjaar tussen Nederland en Rusland. In 
april 2012 heeft de Russische conservator Evgenia 
Karlova een bezoek gebracht aan Nederlandse 
particuliere verzamelaars van het werk van Bauer. 
Voor SCI is Bernard Vermet de conservator van 
de tentoonstelling en schrijver van de Engels-
Russische catalogus bij de tentoonstelling. 
De Bauer Documentatie Stichting heeft de 
organisatie op zich genomen de contacten met de 
verzamelaars te onderhouden.
De tentoonstelling zal worden gehouden van 27 
mei tot en met 9 september 2013.
Daarna zal de tentoonstelling doorreizen naar 
het Museum voor Schone Kunsten in Kazan, 
Republiek Tatarstan. 

Financiële ondersteuning: Bauer Documentatie Centrum, 

Ministerie van Cultuur van de Russische Federatie, Nederlandse 

Ambassade in Moskou

Christiaan Vogelaar en Lia Gorter bekijken in het depot van het 

M.A. Vrubel Museum in Omsk de Hollandse en Vlaamse collectie.



Zichtbaar maken van Cultureel Erfgoed

SCI heeft in haar 15-jarig bestaan inventarisaties 
gemaakt in verschillende werelddelen: Azië, 
India, Kazakstan, Midden Amerika, Cuba, 
Midden Europa, Estland, Letland, Servië en in 
de Russische Federatie, het land waar zich de 
meeste Nederlandse en Vlaamse kunst bevindt 
buiten Nederland en België. Om deze collectie 
toegankelijk te maken voor een breed publiek heeft 
de website van SCI onvoldoende internationaal 
bereik. Het bestuur van SCI heeft besloten om 
in samenwerking met het Rijksbureau voor 
Kunsthistorische Documentatie, RKD, de collecties 

Tentoonstelling ‘Marius Bauer (1867-1932) Dutch Orientalist Back in Russia’  Museum voor Oosterse Kunst, Moskou.

toegankelijk te maken en op te nemen in de RKD 
databases.
Vanaf 2013 wordt er gewerkt aan de 
toegankelijkheid van de collecties. Een obstakel 
was dat de SCI-bestanden in het Engels zijn 
ingevoerd, terwijl de RKD data in het Nederlands 
zijn ingevoerd. De RKD databases zullen in 
2013 ook een Engelse versie krijgen waardoor 
afstemming van bestanden en de invoer zal 
worden vergemakkelijkt. 

Financiering: Prins Bernard Cultuurfonds, Gravin M.A.O.C van 

Bylandt Stichting, Dr Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, K.F. 

Hein fonds.


