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Een lont in het kruitvat, dat was de wereldwijde versprei-
ding van het schokkende filmpje over de laatste minuten 
van George Floyd. Racisme en systematische discriminatie 
van welke groep dan ook is om vele redenen onacceptabel. 
Onlangs schreef de Brits-Nigeriaanse schrijver Ben Okri 
dat racisme beschouwd kan worden als weerspiegeling 
van de machtsverhoudingen. Hij bedoelde daarmee dat de 
groep die de macht heeft in een samenleving altijd heeft 
bepaald wie gediscrimineerd wordt. Daarvan zijn talloze 
voorbeelden te vinden in de geschiedenis, en niet alleen in 
het Westen. Discriminatie gaat om uitsluiting en om een 
fundamenteel gebrek aan respect. Dit mechanisme betreft 
niet alleen uitsluiting van mensen met een andere huids-
kleur, maar ook van vrouwen, de LGBTI gemeenschap, 
mensen met beperkingen en ouderen. 

Het is een welhaast automatisch mechanisme om leden 
van de eigen groep of ‘stam’ hoger in te schatten dan zij 
die daarbuiten vallen. De tentoonstelling Op het eerste 
gezicht (2014) sneed dit onderwerp aan vanuit onderzoek 
in de 18de en 19de eeuw om mensen van verschillende 
rassen zo exact mogelijk te beschrijven. Vervolgens werd 
dergelijk onderzoek misbruikt voor het aanbrengen van een 
classificatie met de westerse mens op de hoogste trede van 
de beschaving - met desastreuze gevolgen.  

Teylers Museum is ontstaan in de periode van de Verlich-
ting. Twee jaar voor Teylers overlijden werd de Ameri-
kaanse grondwet geschreven met de zo beroemd gewor-
den statement ‘All men are created equal’. Alhoewel dit 
ideaal destijds bepaald niet voor iedereen gold, was er in 
elk geval een basis gelegd om dit principe verder te ont-
wikkelen. Juist vanuit de idealen waaruit het museum is 
voortgekomen , voelen we de verplichting om zorgvuldig 
onze houding te onderzoeken: doet Teylers Museum aan 
onbewuste discriminatie? Hoe kunnen we onze ‘blinde 
vlekken’ opsporen en invullen? 

Het gaat allemaal om de vier P’s uit de Code Culturele Di-
versiteit: Publiek, Programma, Personeel en Partners. De 
P van publiek is voor Teylers Museum zeker een uitdaging. 

Volwassenen en kinderen met soms ernstige beperkin-
gen worden met veel zorg ontvangen en schoolgroepen 
bevatten kinderen uit alle windstreken. Maar we zien nog 
weinig bezoekers in het museum met een migratie ach-
tergrond en dat zouden we graag willen veranderen. De 
P van ‘programma’, het verhaal dat het museum vertelt, 
moet nog verder worden uitgediept en aangepast. Vijf jaar 
geleden zijn de soms denigrerende titels van kunstwerken 
al aangepast, waarbij de oude titels bewaard worden onder 
‘historische documentatie’. In Pieter Teylers Huis wordt 
straks ook aandacht besteed aan mogelijke investeringen 
van Pieter Teyler in bedrijven die deels geld verdienden met 
slavenhandel. De artist/scholar in residence, die straks in 
Pieter Teylers Huis werkt, kan juist op dit onderwerp een 
waardevolle bijdrage leveren, zo verwachten we.  De P van 
Personeel is al goed ontwikkeld voor wat betreft het even-
wicht tussen mannen en vrouwen, leeftijden, mensen met 
een beperking voor de arbeidsmarkt en seksuele geaardheid 
op alle niveaus. Graag willen we nog wel enkele collega’s 
aannemen met een niet-westerse achtergrond, maar zij 
zijn voor ons niet gemakkelijk te vinden. De P van partners 
tenslotte betreft op dit moment vooral de scholen met wie 
een intensief contact is en met docenten die samen met ons 
nieuwe programma’s maken. 

Kortom, als museum met veel antennes gericht op de sa-
menleving zullen we telkens weer antwoord moeten ge-
ven op de vragen die de samenleving stelt. In context en 
zo zorgvuldig mogelijk. En zo hoort het ook. Dat is ook 

wat Pieter Teyler ons heeft 
meegegeven en uit zijn ge-
dachtengoed verhouden 
wij ons voortdurend tot de 
maatschappij om ons heen. 
Er is daarom altijd werk te 
doen – ook en juist in het 
museum. 

Black Lives Matter
en Teylers Museum

Marjan Scharloo

Directeur Teylers Museum

restauratie Pieter Teylers Huis
Foto © 2019-2020 
Studio Johan Nieuwenhuize
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De Britse kunstenaar John Constable (1776-1837) wordt 
wereldwijd beschouwd als een van de grootste land-
schapschilders aller tijden én als een van de vaders van de 
moderne schilderkunst dankzij zijn invloedrijke schets-
matige stijl. Teylers Museum is bijzonder trots als eerste 
museum in Nederland een overzichtstentoonstelling te 
organiseren over deze grootmeester van de romantiek. 
De basis hiervoor vormt de prominente collectie van de 
Canadese verzamelaar David Thomson, die hiervoor bij 
uitzondering een groot deel van zijn Constables uitleent.

Het is verrassend dat er niet eerder uitgebreid aandacht aan het 
werk van Constable is besteed in ons land, want zijn werk is 
nauw verbonden met de Nederlandse schilderkunst. Constable 
was een groot lief hebber van Nederlandse oude meesters 
als Rembrandt, Waterloo, Cuyp en Ruisdael. Hij nam in zijn 
werk een direct voorbeeld aan de manier waarop zij en andere 
schilders het Nederlandse landschap in beeld brachten (zie het 
artikel van Marleen Ram in dit nummer). Constable keek zijn 
hele leven zeer goed naar werken van oude meesters. Tot op 
hoge leeftijd kopieerde hij hun schilderijen en prenten en soms 
baseerde hij zijn schilderijen op composities van voorgangers. 
Hij had zelf ook nog eens een mooie en grote prentenverza-
meling met daarin veel reproductiegrafiek van deze schilders.

Terry van Druten
hoofdconservator Kunstverzamelingen

John Constable (1776-1837), Het strand bij Osmington Mills, 1816 
Olieverf op doek. Collectie David Thomson

John
Constable
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Varkensblaas  
De belangrijkste les die hij van de oude meesters leerde was 
om door directe natuurobservatie een zo natuurlijk mogelijke 
weergave te creëren op het schilderdoek. Geen kunstenaar 
vóór Constable werkte daarvoor zoveel buiten in de open lucht. 
Hij trok er op uit met potlood en schetsboek, met verfdoos en 
paneel. Het is goed daarbij in gedachten te houden dat pas na 
zijn dood de moderne verftube met prefab verf gemeengoed 
werd. In zijn tijd moesten kunstenaars hun verf zelf produce-
ren en in tijdelijke potjes of buideltjes van varkensblaas ver-
voeren en tegen uitdroging beschermen.

Het weerhield Constable er niet van enorme hoeveelheden 
olieverfschetsen en -studies te maken die gerekend worden 
tot de hoogtepunten van de romantische schilderkunst. In 
losse verftoetsen legde hij landschappelijke motieven vast of 
bereidde hij composities voor. Later werd de olieverfschets 
steeds meer de methode om bijzondere, vluchtige weersom-
standigheden of lichteffecten vast te leggen. Hoe vrijzinnig 
en artistiek deze schetsen ook mogen lijken, Constable ging 
te werk als een soort wetenschapper. Heel precies noteerde hij 
datum, tijd, plaats en weersomstandigheden waaronder hij 
had gewerkt. Dat alles met als doel om een zo groot mogelijk 
realisme in zijn uiteindelijke schilderijen te brengen. Als geen 
ander wist Constable zo op zijn doeken lucht en landschap tot 
een eenheid te laten versmelten. De lucht en de wolken zijn bij 
hem nooit een soort ‘toneeldoek’ zoals hij andere kunstenaars 
verweet, maar onlosmakelijk onderdeel van de wereld die hij 
in verf opriep, net zoals dat het geval was bij zijn grote voor-
beelden als Jacob van Ruisdael en Claude Lorrain.

John Constable (1775-1837) Gezicht op de pastorie in East Bergholt, 1813
Olieverf op doek, 15 x 21,6 cm. Collectie David Thomson

John Constable (1775-1837)
Gezicht op Harrow vanaf Hampstead Heath, 1821
Olieverf op papier, 24,1 x 29,2 cm. Collectie David Thomson

John Constable (1775-1837) Landweg richting Stratford St. Mary, 1816
Olieverf op papier, 26,7 x 19,1 cm. Collectie David Thomson

John Constable (1776-1837), Wolkenstudies, 1821
Olieverf op papier. Collectie David Thomson

John Constable (1776-1837), De baai van Weymouth, 1816
Olieverf op doek. Collectie Victoria and Albert Museum, Londen 

(schenking van Isabel Constable, 1888)
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Geluk en verdriet  
Maar het meest bijzondere aan Constable is hoe door dit rea-
lisme heen de werken op het gevoel werken, zoals een mooie 
zomerdag of een zware regenlucht dat kunnen doen. De ge-
schilderde landschappen van Constable lijken ons deelge-
noot te maken van zijn weemoedige herinneringen aan zijn 
gelukkige jeugd, of het onstuimige verdriet om zijn overleden 
echtgenote. Het is er dan ook meestal niet aan af te zien, maar 
de meeste werken van Constable kunnen worden gezien als 
autobiografisch. Zijn schilderijen tonen geen geïdealiseerde 
fantasielandschappen zoals gebruikelijk was, maar verbeelden 
stuk voor stuk landschappen die hij goed kende uit zijn dage-
lijks leven: de velden rondom zijn geboortedorp East Bergholt, 
de kust bij Brighton waar hij met zijn gezin verbleef vanwege 
de slechte gezondheid van zijn echtgenote, het uitzicht vanaf 
zijn woonplaats Hampstead net buiten Londen, de omgeving 
van Salisbury waar zijn beste vriend woonde. 

Constables olieverfstudies vormden de basis voor revoluti-
onaire schilderijen op groot formaat. Hij gebruikte een on-
opgesmukte, schetsmatige schilderstijl die zijn tijdgenoten 
in Engeland aanvankelijk moeite kostte om te waarderen. 
Maar die maakte direct veel indruk op Franse romantici als 
Delacroix en Géricault en was van grote invloed op de schilders 
uit de School van Barbizon en na hen de impressionisten.  

Dankzij de tentoonstelling in Teylers Museum kan nu ook 
het Nederlandse publiek nader kennismaken met deze grote 
schilder. Het museum is hiervoor de perfecte plek. Constable 
verliet zijn geliefde vaderland nooit, maar wanneer hij Haarlem 
zou hebben bezocht, was hij zeker komen kijken naar de me-
teorologische instrumenten, de schilderijen van zijn Neder-
landse tijdgenoten en de tekeningen en prenten van zijn grote 
Nederlandse voorbeelden.

John Constable (1776-1837) 
Een sluis met een passerende boot, 1826. Olieverf op doek, 101,5 x 127 cm. 
Collectie Royal Academy of Arts, Londen
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Constable 
en de oude meesters
John Constable keek zijn leven lang goed naar het 
werk van de oude meesters, vooral de landschap-
pen van Rubens, Rembrandt, Jacob van Ruisdael, 
Aelbert Cuyp en Claude Lorrain. Hij kroop als het 
ware onder hun huid door hun schilderijen, pren-
ten en tekeningen te kopiëren. Sommige schilde-
rijen baseerde hij direct op hun composities.

Hij stond daarmee in een lange traditie. Het kopiëren 
van oude meesters vormde eeuwenlang een vast onder-
deel van de opleiding van jonge kunstenaars. Ze werden 
zo heel direct geconfronteerd met een goede schilderstijl 
en compositie. Uiteindelijk was het kopiëren geen doel 
op zich, maar dienden ze – geïnspireerd door het werk 
van hun beroemde voorgangers – eigen voorstellingen 
te schilderen. 

Ruisdael  
Constable maakte de eerste kopieën naar oude meesters 
in de verzameling van kunstenaars en kunstkenners 
in de omgeving van zijn geboorteplaats East Bergholt. 
Ook op latere leeftijd bleef Constable kopieën maken 
naar het werk van zijn ‘old men’, zoals hij zijn beroemde 
voorgangers liefkozend noemde. In 1831, toen hij ruim 
de vijftig was gepasseerd en was verkozen tot volwaar-
dig lid van de Royal Academy, kopieerde hij Ruisdaels 
Landschap met windmolens bij Haarlem in de Dulwich 
Picture Gallery (af b. 1-2). Constable deed veel moeite 
om een zo nauwkeurig mogelijke kopie te maken. Hij 
schilderde niet op doek, zoals hij gewoonlijk deed, maar 
koos ervoor om net als Ruisdael een eikenhouten paneel 
als ondergrond te gebruiken. Ook de afmetingen van het 
werk zijn gelijk aan het origineel . 

Er zijn ook verschillen. In Constables kopie is de lucht 
veel donkerder en de voorgrond bruiner. Waarschijnlijk 
zag het schilderij van Ruisdael er destijds ook zo uit. 
Bij een recente restauratie is het werk schoongemaakt, 
waardoor het originele kleurenpalet weer zichtbaar 
werd. Tijdens diezelfde restauratie werden ook de rui-
ter te paard met de rode cape en de jongen rechtson-
der verwijderd. Deze figuren zijn niet van de hand van 
Ruisdael, maar later toegevoegd. Het piepkleine hondje 
aan de voet van de boom in Constables kopie is daaren-
tegen een toevoeging van hemzelf. Mogelijk deed hij dat 
om te voorkomen dat zijn eigen werk voor het originele 
schilderij zou worden aangezien.

Constables reproducties van oude, voornamelijk Ne-
derlandse, meesters waren hoofdzakelijk bedoeld voor 
eigen gebruik. Door ze zorgvuldig te kopiëren kwam 
hij heel dicht bij de meester zelf. Vervolgens keek hij 
door de ogen van Ruisdael, Rembrandt en Claude Lor-
rain naar zijn eigen omgeving. Hij werkte, net als zij, 
in de buitenlucht en schilderde dezelfde natuurlijke en 
alledaagse onderwerpen, zoals een watermolen, een 
boerderij langs het water of een zandpaadje door het bos. 
Constables credo was niet voor niets: ‘good pictures are 
the necessary interpreters of nature to students of art’ 
(‘goede schilderijen zijn de noodzakelijke vertalers van 
de natuur voor kunststudenten’).

Marleen Ram
conservator Kunstverzamelingen

Afb. 1: Jacob van Ruisdael, 
Landschap met windmolens bij 
Haarlem, ca. 1650, olieverf op 
paneel, Dulwich Picture Gallery, 
Londen

Afb. 2: John Constable (naar 
Jacob van Ruisdael), Landschap 
met windmolens bij Haarlem, 
1831, olieverf op paneel, 
Dulwich Picture Gallery, Londen
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Meer dan drieduizend prenten  
Daarnaast verzamelde Constable prenten van oude 
meesters. Ze vormden een grote inspiratiebron bij het 
schilderen van zijn landschappen. Uit de catalogus van 
zijn nalatenschapsveiling blijkt dat hij meer dan driedui-
zend prenten bezat, vooral van Nederlandse, Vlaamse 
en Franse kunstenaars. Zo bezat hij enkele zeldzame 
prenten van Ruisdael en had hij bijna het volledige gra-
fische oeuvre van Anthonie Waterloo compleet. Als hij 
ontbrekende prenten niet zelf kon bemachtigen, kopi-
eerde hij ze in de collectie van bevriende verzamelaars. 

Dit blijkt het geval met een getekend landschap met 
een huis aan het water (af b. 3). De tekening wordt in de 
oeuvrecatalogus van Constable beschreven als ‘waar-
schijnlijk een kopie naar een Nederlandse zeventien-
de-eeuwse meester’, maar kan nu in verband worden 
gebracht met een prent van Antonie Waterloo (af b. 
4). Volgens het eigenhandige opschrift in de linker-
hoek van de tekening maakte Constable de kopie in de 
zomer van 1829 in Salisbury. Hij verbleef toen bij zijn 
vriend John Fisher, de aartsdiaken van de kathedraal van 
Salisbury. Fisher verzamelde zelf ook prenten, in het bij-
zonder die van Anthonie Waterloo. Zeer waarschijnlijk 
kopieerde Constable de prent in diens collectie. Opmer-
kelijk genoeg wijkt de tekening op een aantal punten af 
van het origineel. Zo liet Constable het paard met wagen 
links van het huis en de boot op de voorgrond achter-
wege. Daarnaast vond Constable de lucht in Waterloos 
prent blijkbaar te leeg. In zijn eigen tekening voegde hij 
wolken en een hoosbui boven het water toe. 

Constables liefde voor oude meesters was ongekend. Hij 
stond er letterlijk mee op en ging ermee naar bed. Aan 
het voeteinde van zijn bed zou namelijk een reproductie-
prent naar een schilderij van Rubens hebben gehangen. 
Door het bestuderen en kopiëren van hun werk leerde 
Constable de natuur beter begrijpen en groeide hij uit tot 
een van de beste landschapschilders aller tijden.

Tijdens de tentoonstelling John Constable is 
het Prentenkabinet van Teylers Museum inge-
richt met werken van Constable in combinatie 
met schilderijen, tekeningen en prenten van 
oude meesters.

Afb. 3: John Constable (naar Anthonie Waterloo), 
Landschap met een huis aan het water, 1829, 
grafiet op papier, Collectie David Thomson

F l or i l e g ium 
Har l e me n s e

Getuigenissen van 
775 jaar Haarlem

Jan Pelsdonk
conservator Numismatische Collecties

Anthonie Waterloo (1609-1690) Panoramisch gezicht 
op de Zijlpoort te Haarlem met links het Zijlklooster. 
Circa 1650, bruine inkt, grijze verf en zwart krijt op 
papier, 283 x 410 mm (inv. P 022)

Afb. 4: Anthonie Waterloo, Landschap met een 
huis aan het water, ca. 1640-90, ets op papier, 
Teylers Museum, Haarlem
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Beroemd in Haarlem
Onder de beroemde Haarlemmers bevindt zich de 
kunstschilder en tekenaar Hendrick Goltzius (1558-
1617), van wie zich eveneens werk in de tentoonstelling 
bevindt. Hij streek kort na het beleg in Haarlem neer 
en kreeg er lessen van Coornhert. Een andere bekende 
Haarlemmer is Laurens Janszoon Coster. Terwijl de rest 
van de wereld Gutenberg heeft omarmd als uitvinder 
van de boekdrukkunst, staat Coster in Haarlem nog 
steeds op zijn voetstuk. Hij verwierf die prominente 
plaats in de negentiende eeuw, mede onder invloed van 
de drukkersfirma Johan Enschedé en Zonen. 

Uit Haarlem komen ook de invloedrijke tuinarchitecten 
Leonard Anthony Springer (1855-1940) en Louis Paul 
Zocher (1820-1915). Van beide zijn voorwerpen in de 
tentoonstelling opgenomen. De eerste doneerde de door 
hem verworven serie prijspenningen aan het museum 
en de tweede was in de periode 1872-1915 tevens een 
van de Directeuren van Teylers Stichting. 

Niet de minste Haarlemmer is natuurlijk Pieter Teyler, 
de naamgever van Teylers Museum. Tijdens zijn leven 
bestond de stad al 500 jaar. Of Pieter Teyler en zijn vrouw 
Helena Wynands Verschaave in 1745 hebben deelgeno-
men aan de jubileumfestiviteiten is niet bekend. Wél 
bekend is dat Teyler rond 1745  penningen over de va-
derlandse geschiedenis verzamelde. Zijn naam staat in 
een aantal bewaard gebleven veilingcatalogi vermeld 
als koper. Uit zijn collectie worden naast noodmunten 
nog diverse munten en penningen met een Haarlemse 
connectie getoond. 

Olympische Spelen
Verder is er in de tentoonstelling aandacht voor bedrij-
vigheid, verenigingsleven en sport. Zo liggen er Haar-
lemse gildepenningen uit de zeventiende en achttiende 
eeuw. Het stadsbestuur is vertegenwoordigd met een 
serie vroedschapspenningen. In de negentiende eeuw 
was de juweliersfirma Willem Voet en Zonen een begrip 
in Haarlem. Het bedrijf was in 1800 opgericht en in het 
museum bevinden zich vele penningen en graveerwerk-
jes die daar gemaakt zijn. 

Dankzij de ligging van Haarlem te midden van de geest-
gronden ontstond een rijke bloemencultuur. In 1860 
werd de Algemeene Vereeniging voor Bloembollencul-
tuur te Haarlem opgericht. De verbondenheid met de 
bollenhandel is vastgelegd in een aantal boeken. Naar 
aanleiding van de nationale bloemententoonstelling die 
in 1910 in Haarlem werd gehouden, verscheen er een 
prachtig boek. Ook de bloemist en zaadhandelaar A.C. 
van Eeden & Co publiceerde een werk waarin verschil-
lende bol- en knolgewassen zijn afgebeeld. 

Diverse voorwerpen geven een beeld van het vereni-
gingsleven, zoals penningen over Kunst Zij Ons Doel, 
de Haarlemsche Amateur Fotografen Club en De Haar-
lemsche Bachvereeniging. Op sportgebied is er een klei-
ne serie penningen over de Pré-Olympische Spelen in 
1908, in 1916 gevolgd door de in Haarlem gehouden 
Nationale Olympische Spelen.

In 775 jaar is er veel veranderd. De expositie toont dat 
het dorpje dat stadsrechten verwierf, haar plaats op het 
wereldtoneel heeft verworven.

775 jaar geleden – op 23 november 1245 – kreeg Haar-
lem stadsrechten van de Hollandse graaf Willem II. De 
tentoonstelling 775 jaar Haarlem in het Boekenkabinet 
en de Penningvitrine toont het veranderde landschap, 
alledaagse en bijzondere gebeurtenissen, bekende perso-
nen, gebouwen en Haarlemse bedrijvigheid uit voorbije 
eeuwen aan de hand van prenten, tekeningen, penningen 
en andere voorwerpen uit de museumcollectie.

Anthonie Waterloo tekende rond 1650 de Haarlemse 
wallen. Een serie gravures door Claes Janszoon Visscher 
toont de omgeving van Haarlem rond 1612. De landelijke 
sfeer was toen nog duidelijk aanwezig. In de loop van de 
eeuwen is dat beeld ingrijpend veranderd. Haarlem dij-
de uit en het wegennet werd sterk verbeterd. Er werden 
trekvaarten aangelegd naar Amsterdam (1632) en Leiden 
(1657) en in 1839 was de eerste spoorverbinding in Ne-
derland – tussen Haarlem en Amsterdam – een feit. Na 
vele jaren werk viel in 1852 de Haarlemmermeer droog.

Noodmunten   
Een van de meest indringende gebeurtenissen was het 
beleg van Haarlem, van 3 december 1572 tot 13 juli 
1573. Nadat de Spaanse legeraanvoerder Don Frederik 
stad uiteindelijk had ingenomen, vond een slachting 
plaats waarbij honderden stedelingen werden gedood. 

In de privécollectie van Pieter Teyler (1702-1778) 
bevinden zich hierover geen penningen. Dat is niet 
verwonderlijk, want het is veel makkelijker om over-
winningen vast te leggen dan nederlagen. Waar geen 
penningen voorhanden waren, verzamelde Pieter 
Teyler munten. Zodoende bevat zijn collectie een 
groot aantal noodmunten, waaronder ook Haarlemse. 
Noodmunten waren vaak ruitvormige plaatjes zilver 
met instempelingen. Ze werden soms binnen een 
belegerde stad vervaardigd, met name om de huur-
soldaten te kunnen betalen die de stad verdedigden. 
Het Haarlemse zilver was bij de burgers gevorderd 
en bij goudsmid Henrick van Leeuwen, zilversmid 
Pieter van Haesevelt en bij een onbekende derde 
zilversmid verwerkt tot noodmunten.

Pieter van Abeele (1608-1684), 
opening van de trekvaart tussen Haarlem 

en Leiden in 1657. Goud, 62 mm

Elias Voet junior (1868-1940), 
tachtigste verjaardag van kunstschilder 
Hendrik Jacobus Scholten (1824-1907). 
Gegraveerde penning, zilver, 71 x 71 mm

Kasparus Karsen (1810-1896), De Grote Markt te Haarlem
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Carla Voorendonk
hoofd Partners & Begunstigers

Het in stand houden van de bijzondere collecties en de 
historische museumzalen, het bedenken en maken van 
nieuwe tentoonstellingen, het restaureren van oude 
kunstwerken en instrumenten, het publiek verleiden tot 
een bezoek, de ontvangst en begeleiding van de bezoe-
kers, de financiële administratie – de medewerkers van 
Teylers Museum hebben uiteenlopende taken. Hoe ziet 
hun werkdag eruit? En hoe ervaren zij het werk? In de se-
rie Achter de schermen met… doen ze hun verhaal. 

Wat houdt je functie precies in?

“Officieel heet mijn functie ‘collectiemedewerker afdeling Wetenschap’. Dat 
is een ruime omschrijving voor een heel afwisselend pakket werkzaamheden 
die te maken hebben met de wetenschappelijke objecten: mineralen, fossielen, 
wetenschappelijke instrumenten en boeken. Dat zijn er bijna 50.000. En dan 
tel ik alleen de objectnummers; soms is één nummer alleen één groot bot, soms 
een verzameling van 60 schelpen. Ja, ze zijn inmiddels echt bijna allemaal door 
mijn handen gegaan. 

Een van mijn terugkerende werkzaamheden is de ’standplaats- en conditiecontro-
le’ van alle objecten. Met zo’n veelzijdige collectie is het wel van belang om alles 
te kunnen terugvinden en te blijven onderzoeken of de conditie van bijvoorbeeld 
een mineraal of boek nog goed is. Daar voel ik mij wel verantwoordelijk voor, ja. 
Verder houd ik mij bezig met de inkomende en uitgaande bruiklenen en het bij-
houden van het online databasesysteem Adlib. Dat systeem maakt het mogelijk 
om alle informatie over onze objecten snel online te vinden. Het invoeren moet 
wel collectie-breed consequent gebeuren en dat is niet altijd makkelijk, zeker niet 
met zo’n diverse collectie. 

Tim de Zeeuw,
collectiemedewerker Wetenschap

ACHTER DE SCHERMEN MET...

Tim de Zeeuw
Foto Debby Scholtes, 2020
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Kortom, er is altijd genoeg te doen. Soms ontvangen we heel specifieke groepen 
in het depot, zoals de ‘Werkgroep Pleistocene zoogdieren’ die onze verzameling 
botjes van reuzenbevers kwam bekijken. De heren en dames gingen op één dag 
alle plekken af in Nederland waar zulke botjes te vinden zijn. Ze waren erg ge-
interesseerd. Zo’n apart bezoek is ook heel leerzaam voor ons. Het is mooi om te 
zien dat onze collectie die al zo oud is, nog tot op de dag van vandaag geraadpleegd 
wordt.”

Wat doe je zoal op een doorsneedag?

“Maandag is voor mij eigenlijk de belangrijkste dag. Dan is het museum gesloten 
en loop ik samen met restaurator Jan-Willem Pette door de collectie in de Fos-
sielen- en Instrumentenzalen voor conditiechecks, schoonmaak en restauratie-
projecten. In de jaren ’70 van de vorige eeuw zijn veel vitrines aan de binnenkant 
wit geschilderd; nu brengt de schilder weer de oorspronkelijke kleur terug – die 
konden we achterhalen na uitgebreid kleurenonderzoek. Dat betekent wel dat 
alle objecten uit de vitrines moeten worden gehaald, die soms sinds 1885 niet 
meer zijn verplaatst. Sommige fossielen zijn wel 100 kilo zwaar, of zitten in een 
originele  houten fragiele lijst, dus zo’n verplaatsing moet heel zorgvuldig en 
planmatig gebeuren. Op woensdag doe ik kleinere klusjes op zaal, bijvoorbeeld 
in de Ovale Zaal. Vaak maak ik dan een praatje met de bezoekers. Op zulke dagen 
vind ik het contact met het publiek erg leuk. Ze zijn vaak nieuwsgierig, zeker als 
er een vitrine open gaat en je de objecten echt van dichtbij kan zien.”

Wat was het meest enerverende om mee te maken?

“Een heel bijzonder moment was de ontdekking dat onze Archaeopterix nog 
unieker was dan gedacht. Wetenschappelijk onderzoek uit 2017 toonde aan 
dat het een apart geslacht was: de Ostromia. Het fossiel bleek veel ouder te zijn 
en uniek op de wereld. Het was al wereldberoemd, maar hiermee nog meer bij-
zonder. Het was meteen uitgebreid in het nieuws. De weken erna hebben we 
als afdeling op zaal bij het fossiel gestaan om uitleg te geven aan bezoekers. Dat 
leverde ontzettend leuke discussies en gesprekken op. Tijdens de sluiting in het 
voorjaar vanwege het coronavirus heb ik ook een Instagram-vlog gemaakt over 
een aantal hoogtepunten in de Fossielenzalen. Als medewerker achter de scher-
men, met al het werk aan objecten in de depots die niemand ziet, verlies je wel 
eens het besef waar we het eigenlijk allemaal voor doen: het publiek. Terwijl ik 
daar juist erg van geniet.” 

Heb je een tip voor de bezoekers, iets dat vaak over het hoofd wordt gezien?

“In de Ovale Zaal bevindt zich een vitrine met meteorieten. Dat vind ik al bij-
zonder, want zo’n steen uit het heelal blijft iets buitenaards. Maar in deze vitrine 
liggen ook meteorieten die zijn gevallen en gevonden in de 17de en 18de eeuw. 
In die tijd was zo’n vondst natuurlijk nog indrukwekkender en onbegrijpelijker 
dan nu. Dat vind ik fascinerend. Hoe hebben mensen zich destijds wel niet ver-
wonderd over die meteorieten?”

Vanaf zijn zevende was Tim (26) een 

enthousiaste tekenaar en schilder. 

Onder meer bij de Artis-Ateliers 

tekende hij jarenlang dieren. Hij koos 

toch niet voor de kunst, maar volgde 

zijn interesse voor geschiedenis 

en biologie. Tijdens zijn studie aan 

de Reinwardt Academie (Bachelor 

Cultureel erfgoed) hielp paleontoloog 

John de Vos hem aan een stage bij 

Teylers Museum. Hier deed hij ook 

zijn afstudeeronderzoek waarbij hij 

onderzocht hoe de Paleontologische 

collectie gegroeid is en welke 

objecten beter thuishoren in een ander 

museum. Na zijn stage werkte hij bij het 

Universiteitsmuseum Utrecht. In 2017 

greep hij de kans om bij de afdeling 

Wetenschap van Teylers Museum 

terug te keren: “die boeiende dynamiek 

tussen kunst en wetenschap vind je 

natuurlijk nergens”. 

IJzermeteoriet, gevonden in Lenarto (Slowakije), 1814

Ostromia, gevonden Solnhoven (Duitsland), ca. 150 miljoen jaar oud
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Terry van Druten
hoofdconservator KunstverzamelingenSpringlevende 

tekenkunst uit de 
schenking Sanders

Dank zij deze ruimhartige schenking wordt de kunstverzameling van 
Teylers Museum in een klap aangevuld met ruim dertig hedendaagse teke-
ningen van vooraanstaande Nederlandse kunstenaars als Levi van Veluw, 
Mark Mulders en Robert Zandvliet, naast internationale namen als Wesley 
Meuris, Rachel Goodyear en Silvia Bächli. De kern van de werken wordt 
gevormd door een groep tekeningen die onderdeel waren van de tentoon-
stelling Met andere ogen in het Prentenkabinet in 2012. Daar werden zij 
getoond, ingebed tussen oude tekeningen uit de museumcollectie waar zij 
een vanzelfsprekende affiniteit mee hebben, variërend van bijvoorbeeld 
zeventiende-eeuwse landschappen tot negentiende-eeuwse botanische 
tekeningen. Ondanks alle verschillen qua tijd, plaats en doel, lieten de 
gemaakte combinaties zien welke treffende verbanden bestaan tussen het 
werk van oude meesters en kunstenaars van nu, wat betreft onderwerp, 
techniek en thematiek. Het toonde hoe de tekenkunst enerzijds over de 
eeuwen heen onveranderd is gebleven als bij uitstek persoonlijk uitdruk-
kingsmiddel, anderzijds hoe de kunst zelf veranderd is en daarmee ook de 
tekening is geëvolueerd tot een autonoom en in hogere mate conceptueel 
medium. 

Alle nu geschonken tekeningen voegen zich op deze natuurlijke wijze in de 
brede historische tekeningenverzameling van het museum. Een prachtige 
verrijking van meer dan tweehonderd jaar verzamelgeschiedenis die toont 
dat de tekenkunst springlevend is!

Eind vorig jaar besloot Marieke 
Sanders – jarenlange vriend van 
Teylers Museum en tot voor kort ook 
buurvrouw – een groot deel van de 
verzameling hedendaagse kunst die 
zij samen met haar in 2018 overleden 
echtgenoot Pieter opbouwde te 
schenken aan vijf Nederlandse musea: 
het Centraal Museum in Utrecht, het 
Rijksmuseum en Stedelijk Museum in 
Amsterdam, het Kunstmuseum Den 
Haag en Teylers Museum. Een selectie 
van de geschonken werken is van 14 
november 2020 tot en met 7 maart 
2021 te zien in het Centraal Museum.

Levi van Veluw (1985) Room 1, 2013
Grafiet en zwart krijt op papier, 50,8 x 73 cm
Teylers Museum

Marc Mulders (1958)  
Fazant, 2015
Penseel in waterverf op papier, 
65 x 50 cm
Teylers Museum
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Wie door de Fossielenzalen van Teylers Museum loopt, 
weet soms niet te kiezen uit  al die prehistorische zeerep-
tielen, schedels van vroege menssoorten en oervogels, 
de een nog indrukwekkender dan de ander. Voor wie 
wat uitvoeriger kijkt, blijkt een fossiel vaak veel meer 
te vertellen dan in eerste instantie het geval lijkt. Neem 
bijvoorbeeld Stenopterygius quadriscissus.

Wie de Eerste Fossielenzaal betreedt, ziet schuin links een 
fossiel aan de muur hangen: de restanten van een drie meter 
lang zeereptiel (af b1). Het gaat hier om een ichthyosaurus 
met de soortnaam Stenopterygius quadriscissus. Deze soort 
is vooral bekend uit het vroege Jura van Zuid-Duitsland - 
toentertijd een ondiepe zee - en is zo’n 180 miljoen jaar oud. 
Veel details van het fossiel zijn bewaard gebleven. Door de 
zuurstofarme omstandigheden op de zeebodem konden 
de botten niet gemakkelijk ontbinden en kunnen we ze nu 
goed bestuderen. Uit oude museumcatalogi blijkt dat dit 
exemplaar al minimaal sinds 1844 deel uitmaakt van de 
collectie. Naast informatie over leven en  dood van het dier, 
valt er ook historische informatie uit af te leiden over de ma-
nier waarop men vroeger nadacht over ichthyosaurussen. 
Als we van links naar rechts, van snuit tot staart, het fossiel 
afgaan komen we interessante details tegen.

Leven 
Te beginnen bij de schedel. In tegenstelling tot de andere 
ichthyosaurussen in de collectie heeft dit exemplaar geen 
tanden. Dit is een eigenschap van deze soort waaraan we 
kunnen zien dat het hier gaat om een volgroeid dier. Aan de 
muur ertegenover hangt een kleiner exemplaar van dezelfde 
soort met een bek vol tanden (af b. 2). Hieruit kan worden 
afgeleid dat het dieet en de manier van eten bij Stenopte-
rygius quadriscissus gedurende hun leven veranderde. Uit 
fossielen waarbij de maaginhoud bewaard is gebleven blijkt 
inderdaad dat jonge en volwassen varianten een ander dieet 
hadden. De jonge dieren aten bij voorkeur vissen die wat 
minder snel en behendig waren terwijl volwassenen in staat 
waren razendsnelle inktvisachtigen, zoals belemnieten, 
te vangen. De jongeren hadden hun scherpe tanden nodig 
om door de graten van de vissen heen te bijten, terwijl de 
volwassen beesten aan hun bijtkracht genoeg hadden om 
de zachte delen van belemnieten te verorberen. Ook deze 
twee exemplaren lijken in lijn met deze redenering. Tussen 
de ribben van het kleine exemplaar zijn kleine, zwarte vis-
graatjes te zien. Net onder het grote exemplaar, rechts van 
de voorvin, is een pijlvormig restant van een belemniet 
bewaard gebleven.      

De verborgen verhalen van Stenopterygius quadriscissus

Isaak Eijkelboom
student/stagiair paleontologie

Van snuit... ...tot staart

Dood
Het fossiel is redelijk goed gearticuleerd, wat wil zeggen 
dat de botten veelal nog op de juiste plaats liggen. De wer-
velkolom is echter halverwege onderbroken. Ook liggen de 
ribben hier meer door de war en liggen er wat losse botten 
die elders in het skelet thuis horen. Dit duidt op een explo-
sie van de ingewanden. Toen het dier stierf is het gezonken 
naar de zeebodem. Vervolgens heeft zich gas opgebouwd in 
de ingewanden, totdat de druk zo hoog was dat die explo-
deerden. We kunnen uit de articulatie van de botten een 
aantal dingen afleiden over de dood van het beest. Het is 
niet levend verslonden door een groter roofdier, want dan 
zou het fossiel niet zo gearticuleerd en compleet bewaard 
zijn gebleven. Ook zijn er in die eerste paar dagen na de dood 

geen aaseters geweest die het vlees van de botten af hebben 
gegeten. In dat geval was de maag waarschijnlijk niet heel 
gebleven en had het gas niet op kunnen bouwen. Omdat er 
aan de botten geen kenmerken van ziekte of verwondingen 
te zien zijn, is het beest waarschijnlijk aan de gevolgen van 
interne ziektes aan organen of ouderdom overleden.  

Menselijke foutjes
In 1844 stond de paleontologie nog in de kinderschoenen. 
Ichthyosaurussen waren dertig jaar eerder voor het eerst 
wetenschappelijk beschreven. Door gebrek aan vergelij-
kingsmateriaal werden fossielen zoals deze vaak onterecht 
gecorrigeerd. Bij het opgraven van dit exemplaar zag men 
dat het uiteinde van de staart krom stond. Ervan uitgaande 
dat dit na de dood van het beest was gebeurd hebben pale-
ontologen gemeend dit te moeten corrigeren. De staart van 
dit exemplaar staat nu mooi kaarsrecht naar achter. In de 
decennia die volgden werden er echter steeds meer exem-
plaren gevonden die diezelfde knik in de staart hadden. Pas 
toen er ook fossielen werden gevonden met huidafdrukken 
waarbij de omtrek van het dier zichtbaar was, kwam er dui-
delijkheid. Het jonge dier aan de tegenoverstaande muur is 
hier een voorbeeld van. De uiterste wervelbotjes maakten 
inderdaad een knik naar beneden en wel omdat ze het on-
derste deel van de staartvin vormen.  Een goed voorbeeld 
van voortschrijdend inzicht dus! Door nieuwe vondsten 
en nieuw onderzoek blijft onze kennis over prehistorische 
beesten en de geschiedenis van de aarde ook vandaag de 
dag groeien. 

Blijf bij een toekomstig bezoek aan het museum dus eens 
wat langer stilstaan bij een fossiel en vergelijk het met an-
deren. Er gaat veel meer schuil achter deze wonderlijke 
vondsten dan op het eerste oog lijkt en er is nog altijd veel 
te ontdekken!

Afb.2: Stenopterygius quadriscissus. Collectie Teylers Museum

Afb. 1: Stenopterygius quadriscissus. Collectie Teylers Museum

2 32 2

T E Y L E R S  M A G A Z I J N  1 4 1 H E R F S T  2 0 2 0



Met verdriet hebben we kennisgenomen van het overlijden van Bart Spooren-
berg, goede buur en vriend van het museum. Als gepassioneerd liefhebber van 
Nederlandse hedendaagse kunst bracht Bart een ruime verzameling bijeen, 
die op onnavolgbaar afgewogen wijze gepresenteerd was in zijn woning aan 
het Spaarne, schuin aan de overkant van het museum. Aan de wanden hingen 
zorgvuldig samengestelde blokken van ingelijste foto’s, schilderijen, prenten 
en – vooral – tekeningen. Direct in het oog sprongen werken van vooraanstaande 
Nederlandse tekenaars, zoals een groot blad van Rinke Nijburg, een aangrijpend 
werk van Koen Vermeule, een raak portret van Emo Verkerk. Maar wat ook op-
viel was dat daartussen heel veel eigenzinnig werk hing van minder bekende 
namen. Veelal van jonge makers, vaak ook afkomstig uit Haarlem en omstreken. 
Gesteund door Barts passie voor kunst.

Genereus deelde Bart zijn verzameling met de wereld. Aanvankelijk door levendige 
avonden te organiseren waarop vrienden en bekenden elkaar en de kunstenaars uit 
zijn collectie ontmoetten. Vervolgens door een groot deel van zijn tekeningencollectie 
te schenken aan Teylers Museum, bekroond met een feestelijke tentoonstelling in het 
Prentenkabinet in 2016. Geen gastconservator voor of na hem heeft zich ooit zo precies 
en tot op detail met de inrichting bezig gehouden. Op millimeterpapier tekende Bart 
de positie van ieder werk exact uit, met als resultaat eenzelfde prachtig afgestemde 
combinatie van werken als aan de wanden van zijn huis. 

Ondertussen was hij een geliefde verschijning geworden bij het museumpersoneel, 
niet enkel bij directeur en conservatoren, maar zeker net zo zeer bij restauratoren, 
publieksmedewerkers en beveiligers. Met gemengd gevoel zagen wij hem daarom 
verhuizen naar zijn prachtige maar verder verwijderde nieuwe woning in de bossen 
bij Bloemendaal. Ook daar raakten de hoge wanden al snel gevuld met goed geordende 
blokken kunst. Hoe zeer hadden we het hem gegund hier nog jaren van te genieten. Bart 
leeft voort in de vele werken die hij het museum schonk, toegankelijk voor iedereen, 
nu en in de toekomst. 

Terry van Druten
hoofdconservator Kunstverzamelingen

In memoriam 
Bart Spoorenberg

Rosemin Hendriks (1968) Portret van Bart Spoorenberg, 2016
Zwart krijt op papier, 79,6 x 59,8 cm. Teylers Museum
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Vriendschap en ondersteuning
Zie de website www.teylersmuseum.nl 
U kunt ook tijdens kantooruren bellen met een van 
onze medewerkers op 023-5531984 of mailen naar 
vrienden@teylersmuseum.nl. Wij beantwoorden al uw 
vragen graag.

Teylers Museum
Spaarne 16
2011 CH Haarlem
T 023-5160960
F 023-5342004
info@teylersmuseum.nl 
www.teylersmuseum.nl

Openingstijden: 
dinsdag-vrijdag 10-17
zaterdag, zondag & feestdagen 11-17 uur

Afbeelding omslag 
John Constable, Storm op zee, 1824
Olieverf op papier
Collectie David Thomson
Foto@2019-2020 Studio Johan Niewenhuize

Afbeelding op deze pagina: 
Vrienden Teylers Museum 
Foto@2020 Bibi Veth

Teylers voor de toekomst   
Het is geweldig dat er Vrienden en begunstigers zijn 
die zo betrokken zijn, en de toekomst van het mu-
seum veilig willen stellen. Juist in deze spannende 
tijden. Teylers Museum ontvangt dan ook met enige 
regelmaat telefoontjes of e-mails met vragen over 
schenken. Vrienden die Teylers Museum op willen 
nemen in hun testament, iemand die een schilderij, 
penning, boek of fossiel wil schenken of mensen die 
een eenmalige of periodieke gift willen doen. Er zijn 
veel manieren om Teylers Museum te steunen. Een 
daarvan is het oprichten van een Fonds op Naam.

Op maat
Met een Fonds op Naam kunt u uw gift van €50.000 of 
meer geheel naar wens vorm geven. Samen met u zoe-
ken we een bestemming die het beste bij u past. Mis-
schien is dat de restauratie van boeken, de aankoop 
van munten en penningen, het mogelijk maken van 
bezoek voor alle basisschoolleerlingen in Haarlem of 
juniorconservatoren de kans geven hun loopbaan te 
starten bij Teylers Museum. Ook de naamgeving van 
het fonds bepaalt u zelf: u kunt uw eigen naam aan 

het fonds verbinden maar u kunt bijvoorbeeld ook 
de nagedachtenis aan een dierbare in stand houden. 

Praktisch
Een Fonds op Naam kan op twee manieren tot stand 
komen: via een schenking tijdens uw leven, of na uw 
overlijden, door de oprichting van het fonds op te ne-
men in uw testament. Wanneer u het Fonds op Naam 
tijdens uw leven opricht, kunt u zelf zien welke pro-
jecten in Teylers Museum dankzij uw steun tot stand 
kunnen komen en hoe blij Teylers Museum daarmee 
is. Of u tijdens of na uw leven wilt schenken is een 
persoonlijke keuze en Teylers Museum is u in beide 
gevallen even dankbaar omdat u meehelpt dit bijzon-
dere culturele erfgoed te behouden.

Wilt u meer informatie? 
Kijk op www.teylersmuseum.nl om meer te lezen 
over een Fonds op Naam en andere manieren van 
schenken. Heeft u vragen of wilt u hierover verder 
praten? Neem dan contact met ons op via: 
patrons@teylersmusem.nl of  023 – 553 19 84. 

Teylers voor de toekomst

‘Ik vind het een fijn idee dat ik met
mijn Fonds op Naam bij kan dragen
aan de uitbreiding van de prachtige 

collectie van Teylers Museum.’
–

een anonieme schenker
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Tentoonstellingen 

John Constable

19 september 2020 t/m 31 januari 2021

De Engelse John Constable (1776-1837) is 

een van de beste landschapschilders aller 

tijden. Voor de eerste grote overzichtsten-

toonstelling in Nederland van zijn werk 

komen de mooiste tekeningen, aquarellen 

en schilderijen naar Haarlem. Achter zijn 

scherpe natuurobservatie schemert een 

heftig gevoelsleven. Geluk en verdriet, 

liefde en vriendschap gaan schuil in licht, 

lucht en landschap. 

Verwacht 
Vogelparadijs - Audubon en 200 jaar 

biodiversiteit in beeld

20 februari t/m 20 juni 2021

Deze tentoonstelling laat de mooiste en 

belangrijkste vogelboeken en -tekeningen 

uit eigen collectie zien, met als absoluut 

hoogtepunt de Birds of America van John 

James Audubon. Stap in een bonte volière 

vol vogelpracht en vergelijk de waarne-

mingen van de belangrijkste vroege or-

nithologen met nu.

Prentenkabinet
John Constable

19 september 2020 t/m 31 januari 2021

Een belangrijke inspiratiebron voor 

Constable was het realisme van zeven-

tiende-eeuwse Nederlandse meesters 

als Rembrandt, Ruisdael en Cuyp. In het 

Prentenkabinet zijn hiervan veel voor-

beelden te zien.

Verwacht
Italiaanse Barok in Teylers Museum

12 februari t/m 16 mei 2021

Ter gelegenheid van het verschijnen van 

de nieuwste collectiecatalogus van Teylers 

Museum worden in het Prentenkabinet de 

mooiste tekeningen van Italiaanse mees-

ters uit de 17e eeuw getoond, waaronder 

de gebroeders Annibale en Agostino Car-

racci, Guercino, Salvator Rosa en Tiepolo.

Boekenkabinet & Penningvitrines
775 jaar Haarlem

10 oktober 2020 t/m 14 februari 2021

775 jaar geleden, op 23 november 1245, 

kreeg Haarlem stadsrechten van de Hol-

landse graaf Willem II. In de daaropvol-

gende eeuwen is er veel gebeurd. Teylers 

Museum laat het veranderde landschap 

zien en brengt aan de hand van penningen 

en andere voorwerpen uit de museum-

collectie gebeurtenissen, bekende per-

sonen, gebouwen en Haarlemse bedrij-

vigheid uit de voorbije eeuwen in beeld.

De Lorentz Formule
Ga met twee acteurs mee terug in de tijd 

naar de hoogtijdagen van Nobelprijswin-

naar Hendrik Lorentz. Vanaf september 

wordt De Lorentz Formule – in aangepaste 

vorm in verband met de coronamaatrege-

len – hernomen. 

Winterlezingen  
Naar buiten! Zestiende- en zeventien-

de-eeuwse Nederlandse kunstenaars 

tekenen het Hollandse landschap 

Zondag 29 november 2020, 13.00 uur

Winterlezing TTG Yvonne Bleyerveld

De koningsmakers: 

de achterkant van de Nobelprijs

Zondag 31 januari 2021, 13.00 uur

Winterlezing TTG Frans van Lunteren

Paradijsvogels in het rariteitenkabinet 

Mythe en werkelijkheid van een beeld-

schoon verzamelobject uit de Gouden 

Eeuw

Zondag 28 februari 2021, 13.00 uur 

Winterlezing TGG Eric Jorink

Private view John Constable
Dinsdag 29 september, 17:30-19:30 uur

Tijdens de speciale avondtentoonstelling 

kunnen Vrienden deze tentoonstelling 

over de grootmeester uit de Romantiek 

in alle rust bekijken. 

Nieuwe Vriendenavond
Dinsdag 6 oktober, 19:30-21:30 uur

Iedereen die het afgelopen jaar Vriend of 

Begunstiger is geworden nodigen wij van 

harte uit om in het donker, gewapend met 

zaklamp, het museum te verkennen.

Vriendendag
Zaterdag 31 oktober, 10:30-12:30 uur

We werken aan een aangepast, interactief 

programma.

Vriendenexcursie  
Oorspronkelijke datum: 

zaterdag 22 augustus

Nieuwe datum: zaterdag 14 november, 

9:00-17:00 uur (onder voorbehoud) 

We werken aan een aangepast program-

ma. Houdt er rekening mee dat vervoer dit 

jaar op eigen gelegenheid zal zijn.

AGENDA HERFST 2020


