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Doelstelling:
Het ontsluiten van collecties van
Hollandse en Vlaamse Meesters in het buitenland
Het documenteren en bestuderen van deze collecties
Het bevorderen van het Behoud en Beheer in
samenwerking met derden
Het Publiceren van de collecties door middel van:
Lezingen, Artikelen, Brochures, Catalogi, Boeken
en Tentoonstellingen
Dit doel willen wij bereiken door nationale en
internationale samenwerking met organisaties die onze
doelstelling bevorderen en ondersteunen:
* Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
* Ministerie van Buitenlandse Zaken (GCE-gelden)
* DutchCulture
* SRAL, Stichting Restauratie Atelier Limburg
* CODART, Curators of Dutch and Flemish Art
* RKD, Nederlands Instituut Kunstgeschiedenis
* Tretyakov Galerij, Moskou, Masterclasses
* M.A. Vrubel Museum, Omsk, Siberië, Masterclasses
* GosNIIR, Staats Instituut voor Onderzoek en
Restauratie, Moskou
* 10 regionale musea in Siberië en de universiteiten van
Tomsk en Jekaterinenburg
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Dutch Masters Abroad
Hollandse Meesters over de Grenzen
Bestuur Stichting Cultuur Inventarisatie
A. Van Helleberg Hubar, voorzitter
A. Gorter, secretaris
P. Vink, RA, penningmeester
W. Jacobs, lid
Chr. Vogelaar, lid
P. Mosterd, lid
J. Hesseling, lid
R. Kistemaker, lid

Raad van Advies

SCI | Foundation for
Cultural Inventory

Marina C.E Aarts, kunsthistorica
Karen Hearn, Honorary Professor University
College London
Juliette Jonker-Duynstee, kunsthistorica
Gary Schwartz, art Historian, publisher
G. Verschoor, voormalig directeur CODART

Vaste Kern Vrijwilligers
Bernard Vermet, kunsthistoricus
Marijcke van Dongen-Mathlener, slaviste
Regina van der Ven, secretariaat
Hans van der Linden, p-r. Medewerker
Farida Guseynova, kunsthistorica
Myra van der Velde, website
Petra Kuggeleijn, kunsthistorica
Ingeschreven in de Kamer van Koophandel Amsterdam: 41217432
Bank ABNAMRO: NL48ABNA0465133223
BTW: 8069.53.792
Kantoor/bezoekadres: Sarphatistraat 84, 1018 GS Amsterdam
Mail: info@culturalinventory.nl
Website: www.culturalinventory.nl
Telefoon: +31 (0)20 6244710
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Activiteiten 2019

Masterclass in de Tretyakov Galerij, Moskou
21 februari – 1 maart 2019
Masterclasses Mist-Lining en Papier Analyse

Restauratoren uit Nederland deelden hun ervaring met Russische collega’s
Medewerkers van meer dan 80 Russische instituten, musea, universiteiten en academies kwamen
naar de Tretyakov Galerij in Moskou voor de openbare lezingen over nieuwe restauratie
methoden, het doubleren van canvas schilderijen met Mist-Lining en het analyseren
van papier. De professionele belangstelling voor de nieuwe vaardigheden, best practise, en het contact met
collega's en experts uit Nederland was overweldigend. Volgens Tatyana Gorodkova, hoofd collecties van de
Tretyakov Galerij, waren er meer dan 400 inschrijvingen.
Zelfira Tregulova, directeur van de Tretyakov Galerij,
opende de Masterclasses als volgt: “Nederlandse
restauratoren en kunsthistorici houden voor de vierde
keer een openbare lezing in de Tretyakov Gallery. Na de
allereerste lezing over de restauratie van het Gentse altaar
‘Het Lam Gods’ van de gebroeders Van Eyck, ontstond
het idee om de samenwerking voort te zetten. Vorig jaar
ging het over het gebruik van niet agressieve
schoonmaakmiddelen voor schilderijen en vernis. Het
thema van dit jaar is het verdoeken van schilderijen door
Mist-Lining en Papier Restauratie.
Zelfira Tregulova vervolgt haar betoog:
"Voor ons, aan de vooravond van de restauratie van Ilja
Repin’s iconisch schilderij ‘Ivan de Verschrikkelijke’, dat
tien maanden geleden ernstig werd beschadigd, is
professionele uitwisseling van kennis echt heel
belangrijk. Wij streven ernaar voor dit werk aan dit
topstuk de interessantste en origineelste methoden te
gebruiken voor dit zo belangrijke schilderij.
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Het schilderij raakte in mei jongstleden ernstig beschadigd door een vandaal. In de nabije toekomst zal
worden begonnen met het doubleren van het schilderij. Dat is een bekende restauratiemethode die veilig is
voor een kunstwerk. Maar in de loop der jaren is de technologie verder verbeterd. De methode waar we het
over hebben is economisch en eenvoudig. Hoe het in de praktijk werkt? Museummedewerkers zullen er de
komende dagen achter komen. Deze nieuwe technologie zal door de Nederlandse specialisten worden
geïntroduceerd”, aldus Tregulova in haar inleiding.

Culturele Samenwerking
Dominique Kühling, plaatsvervangster van de
Nederlandse Ambassadeur RenŽe Jones-Bos,
refereerde in haar begroeting aan de restauratie op
zaal van de Nachtwacht in het Rijksmuseum
Amsterdam en het spectaculaire technisch
onderzoek aan het schilderij dat in gang is gezet.
Zij wenste de deelnemers aan de Masterclass voor
de komende dagen een inspirerende samenwerking
toe met de Nederlandse en Russische restauratoren.
Uitwisseling van kennis staat hierbij voorop.

Hollandse en Vlaamse Meesters
in Rusland

Lia Gorter, directeur van de Stichting Cultuur
Dominique Kühling, Nederlandse Ambassade in gesprek met
Inventarisatie (SCI) gaf een overzicht van het werk Zelfira Tregulova , directeur van de Tretyakov Galerij, Moskou
van de stichting; het identificeren en promoten van
cultureel erfgoed in museumcollecties over de hele wereld. De stichting werkt samen met de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed (RCE), het SRAL en de Universiteit van Amsterdam om kunsthistorisch,
wetenschappelijk en technisch onderzoek naar Hollandse en Vlaamse schilderijen, etsen en tekeningen te
stimuleren. Deze activiteiten dragen bij aan het behoud en beheer van dit culturele erfgoed. De versterking
van professionele contacten tussen specialisten van verschillende disciplines is van belang voor het
uitwisselen van kennis. SCI organiseert een aantal internationale evenementen, waaronder de jaarlijkse
wetenschappelijke en praktische Masterclass in het M.A. Vrubel Museum in het Siberische Omsk.

Tussen Pulp en Gaas

Lezing Bas van Velzen

Dr. Bas van Velzen, docent aan de Universiteit van Amsterdam op
het gebied van restauratie- en conservatie van papier en boeken,
gaf zijn lezing over de ontwikkeling van het maken van papier.
Sinds 1995 werkt hij samen met de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE) als restaurator en als docent aan de Universiteit
van Amsterdam.
Hij voltooide in 2018 zijn doctoraal onderzoek naar
papiertypologie en papierproductie:
"De ruimte tussen papierpulp en gaas: een nieuwe kijk op de
typologie van de westerse papierproductie of Western Made Paper
".
Verder zette hij het belang uiteen van de kennis en de herkomst en
de basismaterialen voor de papierproductie. De basis van papier
was lange tijd vodden. Het beroep van voddenraper en vodden
sorteerder bestond tot in de jaren dertig. Met de komst van de
machinale productie van houtpulp is de samenstelling en kwaliteit
van papier veranderd. Kennis van materiaal en productiemethoden
kan papierrestauratoren helpen bij het maken van een plan van
aanpak bij restauratie. Het microscopisch analyseren van papier
levert een schat aan gegevens en prachtige beelden op: The
Wonders of Paper, Looking into an old material with new eyes’.
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SRAL:
Demystificatie van Mist-Lining
Kate Seymour, hoofd van het onderwijsprogramma van de
Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL)in Maastricht en
docent aan de Universiteit van Amsterdam gaf opheldering over
deze techniek in haar lezing: Demystifying Mist-Lining.
Deze methode is ontwikkeld en getest in de restauratie studio van
het SRAL en op locatie in landhuizen, kastelen en openbare
gebouwen.
Er ontstond een levendige discussie aan het eind van de middag
naar aanleiding van de lezing van Bas van Velzen over papier en
de introductie van industriële productie.
De publieke lezingen werden uitstekend simultaan vertaald door
professionele tolken. Veel toehoorders hebben wel Engels geleerd,
maar kunnen de vaktermen vaak niet thuisbrengen. Daarom zijn
tolken bij het overbrengen van specifieke vakkennis onontbeerlijk.

Lezing Kate Seymour

Workshop Mist-Lining
De rest van de week bestond uit een vierdaagse workshop die door
circa 30 deelnemers werd bezocht - inclusief de restauratoren van de
Tretyakov Galerij - klassieke Schilderkunst, Moderne Kunst en de
afdeling Technisch Onderzoek.
Externe deelnemers kwamen uit het Poesjkin Museum, het I. Grabar
Restauratie Centrum, GosNIIR, Staats Restauratie Instituut, Kremlin
Musea, het Staats Historisch Museum, Staats Russisch Museum en
het Museum van de Stad Moskou.
Links: Voorbereiding voor het verdoken van een schilderij op canvas
Bij het vernevelen van de lijm is beschermende kleding nodig.
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De Mist-Lining techniek is verder ontwikkelt in het SRAL, werd stap voor stap beschreven en
gedocumenteerd in de workshop. Verschillende soorten canvas, linnen, polyester, Trevira CS en nietgeweven polyester werden op hun eigenschappen getest. De opgespannen doeken werden eerst geruwd, de
lijm om te vernevelen werd aangemaakt. Oud materiaal werd door de deelnemers als dummy gebruikt om
met de techniek vertrouwd te raken. Met de instructies van de docenten werd een lagedruk enveloppe door
de deelnemers ter plaatste gemaakt.
Het vernevelen van de lijm gebeurde in de tevoren door de restauratoren van het Tretyakov gemaakte spray
cabine. De verschillende imitatie schilderijen zijn met succes verlijmd.
De laatste dag werd gebruikt voor evaluatie en discussie. Kate Seymour en haar assistente Lauren
ten Wolde hebben deze Masterclass met succes afgesloten.

Technisch en historisch
onderzoek naar papier

Deelnemers voor deze Masterclass
kwamen uit verschillende musea,
waaronder Kremlin Musea,
I. Grabar Centrum voor Restauratie,
Pushkin Museum, GosNIIR. De
Masterclass werd gehouden in het
papier restauratieatelier van de
Tretyakov Galerij. Bas van Velzen
schetste het procedé van papier maken
door de eeuwen heen. De nieuwste
technieken om papier te analyseren en
te dateren. Het herkennen van papier
soorten is ook gebaseerd op ervaring
door te voelen en door te kijken waarvoor een bepaalde papiersoort werd gemaakt en gebruikt. Vooral voor
archivarissen en beheerders van kunstcollecties is het belangrijk de geschiedenis van papier te kennen.

Het Belang van Masterclasses
The Preservation of Cultural Heritage

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ. НАУЧНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ И РЕСТАВРАЦИЯ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ГОЛЛАНДСКОЙ
И ФЛАМАНДСКОЙ
ЖИВОПИСИ
XVII–XIX ВЕКОВ
19–23 июня 2017
THE 5TH INTERNATIONAL
SCIENTIFIC AND PRACTICAL
SEMINAR
PRESERVATION OF CULTURAL
HERITAGE. SCIENTIFIC
RESEARCH AND RESTORATION
OF 17TH-19TH-CENTURIES
DUTCH AND FLEMISH
PAINTINGS
June 19-23, 2017

Dit was de derde Masterclass in de Tretyakov Galerij: een
conferentie en workshop ineen. De Masterclass in 2017 was gewijd
aan het maken van vullingen en vernis. Belangrijk niet alleen omdat
het goedkoper is om zelf vernis te maken, maar vooral omdat het
type vernis kan worden aangepast aan het te restaureren schilderij. In
2018 volgde een Masterclass over het gebruik en het maken van
Gels en het schoonmaken van grote oppervlakken.
Omdat een Masterclass van een week niet lang beklijft hebben wij
samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het
SRAL het plan opgevat een handleiding te maken voor restauratoren
met als onderwerpen: Vullingen en Vernis, Schoonmaken van
schilderijen met Gels en Drycleaning.
Zoals Zelfira Tregulova in haar openingswoord zei, is het belangrijk
deze technieken te leren kennen en er mee te leren werken.
De Masterclass over Mist-Lining heeft een vervolg voor restaurator
Alexandra Orlovskaya van de Tretyakov Galerij. Zij is uitgenodigd
om in het kader van een project van de Getty Foundation over de
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toepassing van Mist-Lining twee weken een
internationale cursus te volgen in het SRAL in
Maastricht.
Voor een volgende Masterclass in 2020 is de wens te
kennen gegeven om het repareren van scheuren in doek
als centraal thema te nemen. De verschillende technieken
van Tear Mending: het repareren van schilderijen op
canvas. Op de laatste dag van de lezingen/masterclasses
presenteerde Lia Gorter (SCI) als gast in het gebouw van
GosNIIR (Moskou) de bundel:

‘The preservation of Cultural Heritage,
Omsk 2015’

28 februari 2019, GosNIIR, Moskou
Het tweetalige boek, met de Russische en Engelse teksten
van artikelen van de lezingen en workshops die tijdens de
Masterclass van 8 - 12 juni 2015 zijn gegeven door
Russische en Nederlandse wetenschappers. Medewerking
verleenden de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
(RCE), Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL),
Stichting Cultuur Inventarisatie (SCI), het Staats
Wetenschappelijk Instituut voor Restauratie (GosNIIR),
het Vrubel Museum Omsk, de Oeral Staats Academie
voor Architectuur en Beeldende Kunst, het Museum voor
Beeldende Kunst Jekaterinenburg en het Nevzorov Oost Kazachstan Regionaal Museum voor Beeldende
Kunst.

Hollandse invloed op de Russische schilderkunst
Het belang van tweetalige publicaties over restauratiemethoden, kunsthistorisch onderzoek en behoud en
beheer van de objecten in musea. Literatuur in het Russisch over verschillende hedendaagse methoden die
worden toegepast is nauwelijks aanwezig. De uitwisseling van idee‘n en werk, zoals de in het atelier van
Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) ontwikkelde methode van Mist-Lining, het kunsthistorisch
onderzoek naar een triptiek van Lucas van Leyden uit de Hermitage in St. Petersburg, de combinatie van
kunsthistorisch en technisch onderzoek, en de handleidingen ontwikkeld door RCE die gebaseerd op ‘best
practice’ voor het beperken van schade in musea zijn daarom door SCI tweetalig in het Russisch en het
Engels gepubliceerd.
De resultaten van kunsthistorisch onderzoek van conservatoren uit
verschillende Russische musea naar hun Hollandse en Vlaamse collecties
en de samenwerking met Nederlandse kunsthistorici is uniek. Evenals de
plaats waar de jaarlijkse Masterclasses met tien Siberische musea
worden gehouden in Omsk.

SCI ‘Medal of Honour’

Pavel Kouzmine ontving de SCI ‘Medal of Honour’, om zo onze
waardering te laten blijken voor zijn inzet van die van andere
Ambassade-medewerkers om de
Nederlandse kunst en cultuur in
Rusland te promoten. Kouzmine is
sinds jaar en dag verbonden aan de
culturele afdeling van de Nederlandse
Ambassade in Moskou. Hij heeft onze,
maar ook veel andere culturele
activiteiten ondersteund, gepromoot en
waardevolle adviezen gegeven voor
Nederlandse Initiatieven in Rusland.
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Masterclass in Siberië in het Vrubel Museum, Omsk
10juni -14 juni 2019

Openingstoespraak van Farida Boerejeva,
Directeur M.A. Vrubel Museum, Omsk

De inmiddels zevende internationale wetenschappelijke Masterclass had als onderwerp: ‘The Preservation of
Cultural Heritage. Scientific research and restoration of XVII-XX century paintings of the Netherlands,
Flanders and other European Schools’.
De eerste dag begon met de officiële opening door de wethouder van cultuur van Oblast (regio) Omsk. Zij
heette de vertegenwoordigers van de Siberische musea en Russische organisatie welkom.
Farida Boerejeva, directeur van het Vrubel Museum
presenteerde dit jaar twee nieuwe bundels van de
Masterclasses, de verlate uitgaves van 2015 en van
2017.
Lia Gorter, SCI, benadrukte in haar lezing het belang
van kunsthistorisch onderzoek naar de eigen
collectie en het ontsluiten van die collecties voor een
breed publiek. Zij gaf in haar lezing een overzicht
van Hollandse en
Vlaamse schilderijen
van de XVI-de tot de
XX-ste eeuw in
Russische
museumcollecties.
Zij onderstreepte het
belang van kunsthistorisch onderzoek naar de eigen collectie en de
ontsluiting van de collecties op internet.
Louise Wijnberg, restaurator moderne kunst, gaf in haar lezing ‘The Two
Nightwatches of the Museum Square in Amsterdam’ inzicht in de problemen
bij de restauratie van Rembrandts Nachtwacht in het Rijksmuseum. Een
schilderij dat tweemaal met een mes is aangevallen in 1911 en 1975,
viermaal werd verdoekt en minstens 25 keer gerestaureerd is. Nu volgt een
jaar van technisch onderzoek om te bepalen hoe de restauratie uit te voeren.
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Aan het Museumplein bevindt zich volgens toenmalig
museumdirecteur Eddy de Wilde een tweede Nachtwacht.
Barnett Newman’s schilderij ‘Who is afraid of Red Yellow
and Blue’ (format 243,8 x 543,6 cm) werd door een
gestoorde man met een mes bewerkt. De iets meer dan 17
meter scheuren werden met een mede door haar
ontwikkelde methode gerestaureerd. Na technisch
onderzoek werd het doek in een speciaal voor de
restauratie ontworpen stelling geplaatst en gerestaureerd
met de methode, die ook later in de workshop zal worden
toegepast.
Olga Gurnung, conservator van het Museum voor Schone
Kunsten in Ekaterinburg, hield een lezing over het
kunsthistorisch onderzoek en de restauratie van het
schilderij van de Venetiaanse schilder Marco Basaiti
(1470-1530) ‘De Herrezen Christus’ dat zich in de collectie van het museum bevindt.
Antonina Filko, restaurator in het V.I. Surikov Museum in Krasnojarsk, vertelde over de restauratie van de
icoon van Sint-Nicolaas van Moshaysk uit deze museumcollectie.
Maria Demirieva, Anna Hlavna en Anastasia Yurovetskaya presenteerden een onderzoek naar de biologische
stabiliteit van lijmsoorten uitgevoerd door het Staats Instituut voor Restauratie GosNIIR.
Kate Seymour (SRAL) liet in haar bijdrage technieken zien die worden toegepast in het SRAL: ‘De
restauratie van de textiele basis van schilderijen en de methode om schilderijen te stretchen op het frame.’
Ook voor de zevende keer organiseerde het Vrubel museum een
tentoonstelling van hun Hollandse en Vlaamse kunstbezit. De
tentoonstelling ‘Novelle voor een Stilleven’, samengesteld door conservator
Elena Reutova, werd op 11 juni geopend in het voormalige gouverneurshuis
dat nu een onderdeel is van het Vrubel Museum. Uit de eigen collectie
werden Hollandse en Vlaamse bloemenstillevens getoond. De bloemen en
voorwerpen op de schilderijen, met prachtig gestileerde boeketten, vormden
elkaars spiegelbeeld.
Maxim Onufrienko (GosNIIR, Moskou) stelde in zijn bijdrage de
problemen rond het restaureren en de toeschrijving van Hollandse meesters
uit de negentiende eeuw.
Anna Chernevskaya (Museum en tentoonstelling complex ’Mijn
geschiedenis’ Omsk) gaf een lezing over het werk van de meester schilder
Melchior Hondecoeter (1636-1695). De opbouw van zijn genreschilderijen
met vogels in het landschap werd toegelicht.
Alexander Klushin (Staatsmuseum voor
Schone Kunsten Novosibirsk) vroeg in zijn
bijdrage aandacht voor de technische studie en
de stilistische kenmerken bij toeschrijving van
schilderijen van Hollandse meesters uit de
zeventiende eeuw in de collectie van het Staats
Museum voor Schone Kunsten in Novosibirsk.
Olga Pichugina (Oeral Staats Universiteit voor
Architectuur, Jekaterinenburg) vestigde in haar
lezing de aandacht op de toeschrijving van het
schilderij ‘Zingende Toneelspelers’ uit de
collectie van het Museum voor Schone
Kunsten in Jekaterinenburg.
Discussie over de reparatie van een scheur in een canvas doek.
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Lia Gorter (SCI) gaf in haar lezing een overzicht van
Hollandse en Vlaamse schilderijen van de XVI-de tot de
XX-ste eeuw in Russische museumcollecties. Zij
onderstreepte het belang van kunsthistorisch onderzoek
naar de eigen collectie en de ontsluiting van de collecties
op internet.
Irina Konova, Elizaveta Malkova, Olga Rusakova &
Vitaly Semikin (Onderzoekslaboratorium van het Moskou
Museum voor Moderne Kunst, MMOMA, Moskou)
behandelden de rol van technisch onderzoek bij de
restauratie en toeschrijving van schilderijen.
Irina Konova & Vitaly Semikin lieten ook nog hun
resultaten zien van het onderzoek naar lijmsoorten in XXste eeuwse schilderijen. Pyrolysis GC-MSanalyse.
Nadia Koshkina (Grabar Instituut, Moskou) gaf in haar
bijdrage onder meer voorbeelden van de restauratie
vanschilderijen uit de brand in het Museum voor Schone
Kunsten van Archangelsk die in haar instituut zijn
behandeld.
schilderijen uit de brand in het Museum voor Schone
Kunsten van Archangelsk die in haar instituut zijn behandeld.
Ivan Bezsolitsyn (Staats Russisch Museum, St.-Petersburg) behandelde de problemen, de techniek en
gevonden oplossingen bij het restaureren van grote schilderijen, zoals de doeken geschilderd voor de
wereldtentoonstelling in Parijs in 1937.
Ter afsluiting werden aan de deelnemers certificaten uitgereikt.

Rondleidingen voor Vrienden
Museum De Lakenhal Leiden

SCI | Foundation for
Cultural Inventory

‘Rembrandt en de
Gouden Eeuw’
Vrijdag 13 september heeft Christiaan
Vogelaar, conservator Oude Kunst in
Museum De Lakenhal een rondleiding
gegeven voor Vrienden van SCI. Het
museum viert met de tentoonstelling
‘Rembrandt en de Gouden Eeuw’ de
heropening van het gebouw. Op een
overzichtelijke en intieme wijze wordt de
geschiedenis van Leiden getoond: de
Lakenindustrie, Leidens Ontzet in 1574 en
de collectie oude meesters met de nadruk op
de Leidse Fijnschilders uit Rembrandts
tijd.
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De entree met
binnenplein biedt
zicht op delen van
het oorspronkelijke
gebouw.
In de eerste zaal met
de triptieken van
Cornelisz.
Engelbrechts en
Lucas van Leijden
zijn al een bezoek
waard.
De Vrienden van
SCI hebben na
afloop in de studio
van kunstenaar
Casper Faassen,
Marktsteeg 10, na
kunnen praten met
een glaasje en een
hapje.

Vrienden SCI worden rondgeleid door conservator oude kunst van De Lakenhal en
bestuurslid SCI.

Rondleidingen voor Vrienden
Museum De Lakenhal Leiden

‘Jonge Rembrandt Rising Star’

Woensdagmiddag 20 november heeft ons bestuurslid Christiaan Vogelaar, conservator Oude Kunst
in Museum De Lakenhal, en een van samenstellers van de tentoonstelling ‘Jonge Rembrandt’ een
rondleiding verzorgd voor Vrienden van SCI.
Christiaan gaf een toelichting over de
samenstelling.
De focus van de tentoonstelling lag op het vroege
werk van Rembrandt in zijn Leidse periode, een
tijd waarin hij nauw samen werkte met zijn
vakgenoten Gerard Dou en Jan Lievens.
De ontwikkeling van Rembrandts talent als
schilder van historiestukken tot en met de
overstap naar zijn meer bekende tijd toen hij
werkte in het Amsterdamse atelier van
kunsthandelaar Hendrick Uylenburgh. De nadruk
in deze tentoonstelling ging uit Rembrandt’s
ontwikkeling naar zelfstandig kunstenaar: de
periode in Amsterdam die meer bekendheid
geniet.
Na deze geslaagde middag hebben de Vrienden
nog een glas gedronken in stadscafé Van der
Werff.
13
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Beleid SCI 2020-2025
In het beleidsplan is meer ruimte gemaakt voor
het belang van de Vrienden van SCI. Wij willen
onze Vrienden meer betrekken bij het werk van
SCI.
Daarom hebben wij rondleidingen door
spraakmakende tentoonstellingen en korte reizen
naar musea georganiseerd.
Een voorbeeld is de reis naar Riga, Letland. SCI
heeft een band opgebouwd met het museum
Bours voor buitenlandse kunst. Het museum in
Riga herbergt een uitstekende collectie Hollandse
en Vlaamse meesters, die bijeengebracht is door
notabelen van deze voormalige handelsstad. Deze
reis staat gepland voor januari 2020

Raad van Advies
De Raad van Advies SCI hebben de volgende
leden zitting: Gary Schwartz, Marina Aarts,
Juliette Jonker-Duynstee, Karen Hearn,
Gerdien Verschoor en Suzanna de Sitter. De
Raad van Advies heeft een aantal waardevolle
suggesties gedaan, waaronder een nauwere
samenwerking aan bevolen met de Stichting
Restauratie Atelier Limburg (SRAL) en met
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
(RCE). Het bestuur heeft deze aanbevelingen
overgenomen in het beleidsplan 2020-2024.

Ontsluiten collecties
* SCI wil versterkt inzetten op het ontsluiten
en digitaliseren van nauwelijks bekende
collecties Hollandse en Vlaamse
kunstwerken in in buitenlandse en soms
particuliere collecties.
Nog niet alle museale collectie zijn ontsloten
via internet.

Rondleiding Christiaan aVogelaar
‘Jonge Rembrandt - Rising Star’
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Samenwerken en Krachten bundelen
* Archief en kunsthistorisch onderzoek naar herkomst in samenwerking met de musea om de 30
collecties en de collectioneurs in historisch perspectief te plaatsen.

Masterclasses
* In samenwerking met de Tretyakov Galerij in Moskou, het Vrubel Museum in Omsk en het
CSMVS- Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya Masterclasses organiseren om het
beheer en behoud van Hollandse collecties te organiseren.

Bezoek aan het restauratie atelier van het I. Grabar Instituut in Moskou,

Publicaties
* Het jaarlijkse verslag van de Masterclass me voor 10 Siberische musea, met als titel ’The
Preservation of Cultural Heritage’, Omsk.
De brochures over Vulmiddelen, Vernis, Gel en Dry Cleaning, die in samenwerking met
Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
worden samengesteld op basis van de ervaringen opgedaan in de Masterclasses.

SCI Bestuur
De bestuursleden hebben vijfmaal vergaderd in 2019. De meeste aandacht is gegaan naar
mogelijkheden vinden om SCI meer bekendheid te geven bij een breder publiek. Daartoe is de Raad
van Advies gevraagd om mee te denken om SCI beter te profileren.
De organisatie van de Masterclasses in de Tretyakov Galerij, Moskou en het Vrubel Museum in
Siberië in Omsk zijn inmiddels jaarlijks terugkerende evenementen die veel publiciteit generen in
Rusland via televisie, radio en tijdschriften. Buiten Rusland en de voormalige Sovjetrepublieken is
15
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dat niet het geval. SCI is wel internationaal bekend bij museumconservatoren getuige het feit dat
wij regelmatig gevraagd worden assistentie te verlenen bij contacten leggen en verzoeken om
beeldmateriaal. Dat doen wij graag, maar het levert behalve een dankwoord in een catalogus geen
bekendheid op bij een groot publiek.

Website
De website is een van de middelen die wij beter moeten en kunnen inzetten.
Het vernieuwen van onze website heeft veel energie gevergd van onze vrijwilligers.
De inventarisaties die vanaf 1997 zijn gemaakt in midden en Oost-Europa worden in samenwerking
met de conservatoren van dertig betrokken musea geschikt gemaakt voor publicatie op de website.
Dat betekent kunsthistorisch- en archiefonderzoek per collectie. Zodra er nieuwe data gevonden zijn
worden de collecties op de website bijgewerkt. Het kost veel tijd, maar het ontsluiten van deze
Hollandse en Vlaamse collecties leidt tot nieuwe inzichten en waardevolle aanvullingen op onze
huidige kennis. Het werk aan de website vordert gestaag, maar kost veel tijd

Vrijwilligers
Vijftien vrijwilligers vormen samen met het bestuur de ruggengraat van Stichting Cultuur
Inventarisatie (SCI). Sommige vrijwilligers werken als specialisten aan de uitvoering van projecten.
Anderen doen het dagelijkse werk op kantoor en evenals de bestuursleden werken zij onbezoldigd
voor de stichting. Werken in deeltijd houdt in dat men elkaar niet regelmatig ziet. Daarom biedt het
bestuur de vrijwilligers jaarlijks een etentje aan in januari. Dat biedt de mogelijkheid om elkaar op
een informele manier te ontmoeten.

Financiën
De stichting is onafhankelijk en heeft geen structurele steun van enige overheid. Wij werken op
basis van projecten. Dat betekent dat ieder project apart gefinancierd moet worden en ook dat wij
voor onze structurele kosten afhankelijk zijn van donaties van onze Vrienden.

SCI | Foundation for
Cultural Inventory
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2019
Om haar doelstelling te bereiken werkt SCI met vrijwilligers. Zowel het bestuur
als de vrijwilligers zijn onbezoldigd. Voor dekking van de vaste lasten doet SCI
een beroep op de Vrienden en donateurs.
In 2019 heeft de Stichting Cultuur Inventarisatie een tegenvallend resultaat gerealiseerd,
negatief van € 2,024 (positief € 3,108 : 2018). Het resultaat is afgeboekt op het eigen vermogen,
waardoor het eigen vermogen is verminderd naar € 1,640 per 31 december 2019.
Het resultaat van de Stichting wordt bepaald door het verantwoorden van de baten op het
moment dat ze worden ontvangen, terwijl de lasten worden verantwoord op het moment dat
deze worden onderkend. Als gevolg hiervan is er niet in alle gevallen een matching tussen baten
en lasten, maar gezien de beperkte voorspelbaarheid van de baten en het moment van ontvangst,
is deze methode in overleg met de externe accountant gekozen. Het bestuur staat volledig achter
de gehanteerde methodiek.
De in 2019 verantwoorde baten en lasten hadden met name betrekking op de Masterclasses in
Omsk en Tretyakov. De baten zijn aangevuld met enige donaties van de ´Vrienden’.
Per saldo resteerde een bedrag van € 16,063 ter dekking van de bedrijfskosten van de Stichting
(2018: € 14,904).
In 2019 bedroegen de bedrijfskosten €16,680 (2018: €15,954):
* personeelskosten (€ 4,699) - kosten voor vrijwilligers, representatiekosten en reis- en
verblijfkosten die niet direct met de eerder genoemde projecten te maken hebben;
* huisvestingskosten (€5,547) - met name huur van de kantoorruimte en in mindere mate
energiekosten;
* algemene kosten (€5,817) - abonnementen en contributies, telefoon en internet,
kantoorkosten, verzekeringen en accountantskosten warenfoor kosten automatisering
hoger dan in het voorgaande jaar (€3,846);
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