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Voorwoord 

Zonder Vrienden vaart niemand wel, ook het RKD 
niet. De Stichting Cornelis Hofstede de Groot/ 
Vrienden van het RKD zag in 1993 het licht. Ooit 
zijn we begonnen met slechts enkele enthousiaste 
begunstigers met een warm hart voor het RKD, 
inmiddels zijn we als steunstichting uitgegroeid tot 
een uitgebreide vriendengroep, die al 25 jaar 
activiteiten van en aanwinsten voor het RKD 
mogelijk maakt. In 2018 hebben we het 25-jarig 
jubileum van de vriendenstichting gemarkeerd met 
diverse mooie activiteiten en de verschijning van 
een heus jubileumboek, waarin de schatten van het RKD in de schijnwerpers werden gezet. Als 
bestuur zijn we trots op de grote betrokkenheid van de vele leden en dankbaar voor al het werk dat 
de medewerkers van het RKD ons uit handen nemen. 

Gezien de betekenis van het RKD voor de Nederlandse Kunstgeschiedenis en de terecht ambitieuze 
plannen van dit illustere instituut, is de steun van vrienden en begunstigers belangrijker dan ooit. 
Het jubileumjaar 2018 heeft ook de stichting Cornelis Hofstede de Groot in de schijnwerpers gezet, 
als bestuur hopen wij dat wij hiermee niet alleen de betrokkenheid van de bestaande leden hebben 
versterkt, maar de komende jaren ook veel nieuwe leden in onze kring zullen mogen verwelkomen! 

 

Doelstelling 

De Stichting beoogt de kring van geïnteresseerden in het werk van het RKD in binnen- en buitenland 
te vergroten en het instituut financieel te ondersteunen, onder andere bij bijzondere aankopen. Zij 
wil een bijdrage leveren aan de versteviging van de plaats en aan de verbreding van de activiteiten 
van het RKD in de kunsthistorische wereld, musea, universiteiten, kunsthandel, veilingwezen, 
verzamelaars en (particuliere) onderzoekers. 

In 2018 zijn er verschillende acties ondernomen om dit doel te bereiken. Dit jaar is er bijzonder 
aandacht besteed aan het 25-jarig bestaan van de stichting. Hier zijn feestelijke bijeenkomsten voor 
georganiseerd en de stichting heeft financieel bijgedragen aan een bijzondere publicatie. Daarnaast 
waren er ook de reguliere activiteiten waar de Vrienden aan konden deelnemen. Er is dit jaar geen 
bijdrage gedaan voor een aankoop, maar het is het voornemen dit in 2019 wel te doen zodra een 
goede kans zich voordoet. 

 

  



Bestuur 

Het bestuur van de Stichting Cornelis Hofstede de Groot / Vrienden van het RKD bestond in 2018 uit 

acht leden, waarvan de secretaris een medewerker van het RKD is. De invulling van deze functie is 

afgelopen jaar gewijzigd. 

Voorzitter:   Lidewij de Koekkoek, Algemeen directeur Museum Het Rembrandthuis 
Penningmeester: Alfons van Gulick (penningmeester), Algemeen directeur Nedspice Group 
Bestuurslid:  Hans Nijstad, Partner en Senior adviseur UNO bedrijfsadviseurs BV. 
Bestuurslid:  Jaap van Duijn, Bestuurder Greenport Food & Flower Xperience 
Bestuurslid:  Quentin Buvelot, Hoofdconservator Mauritshuis 
Bestuurslid:  Daantje Meuwissen, Universitair docent Kunstgeschiedenis Vroegmoderne 
   tijd Vrije Universiteit Amsterdam 
Bestuurslid:  Baukje Coenen, Kunsthistorica, taxateur, Consultant Oude Meesters  
   Schilderkunst, Sotheby’s France 
 

Secretaris tot 1 maart:  Frédérique van Steekelenburg-van der Stelt, Hoofd Service & Publiek 
    RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis 
Secretaris vanaf 1 maart: Marie-Françoise Borg, Relatie manager. Vrienden / Sponsoring / 
    Schenkingen, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis 

De bestuursleden beoefenen hun functie op vrijwillige basis uit. 

Het secretariaat van de Stichting wordt door het RKD verzorgd. De financiële administratie wordt 
ondersteund door Anita Kooijman-Spadon, Financiën RKD – Nederlands Instituut voor 
Kunstgeschiedenis.  

 

Vergaderingen 

Het bestuur is in 2018 drie keer bij elkaar gekomen, op 2 februari, 21 juni en 18 oktober, voor een 

bestuursvergadering bij het RKD in Den Haag. Op 13 april was er een extra vergadering ter 

voorbereiding op de activiteiten rondom het jubileumjaar van de stichting.  

  

Bestuur 2018: v.l.n.r. Alfons van Gulick, 

Quentin Buvelot, Daantje Meuwissen, Hans 

Nijstad, Baukje Coenen, Jaap van Duijn, 

Lidewij de Koekkoek, Marie-Françoise Borg 

 



Vrienden 

In 2018 is het totaal aantal Vrienden met ongeveer 7 % gestegen. Dit percentage ligt iets lager dan 

de ambitie van 10% per jaar, maar het bestuur is tevreden met deze groei. In onderstaande tabel is 

een overzicht van de verschillende categorieën met bijbehorende aantallen te vinden. 

Overzicht Vrienden van het RKD in cijfers  

 2017 2018 

Vriend 298 320 

Vriend Student 11 9 

Vriend in het buitenland 22 24 

Partnerlidmaatschap (geldig voor 2 personen) 34 37 

Donateur  38 42 

Bedrijfsdonateur/begunstiger 3 3 

Cirkel van Hofstede 1 4 

Niet-betalende Vrienden 7 6 

   

Totaal aantal  416 445 

 

Activiteiten 

Jubileumjaar  

In 2018 vierde de Stichting Cornelis Hofstede de Groot / Vrienden van het RKD haar 25-jarig bestaan. 

Dit jubileumjaar is groots gevierd met twee feestelijke evenementen en de uitgave van een 

bijzondere publicatie.  

Op 31 mei zijn de Vrienden uitgenodigd voor een dagvullend programma bij het RKD. ’s Ochtends 

kregen de Vrienden de gelegenheid om als eerste de Boekenmarkt van het RKD te bezoeken, waarna 

zij een lunch kregen aangeboden. Het middagprogramma bestond uit een reeks presentaties van 

diverse sprekers, inclusief een quiz over het rijke verleden van het RKD. Daarna mochten de 

Vrienden in groepjes een kijkje nemen achter de schermen van het RKD, waarbij verschillende 

conservatoren iets lieten zien van hun expertise en dagelijkse werk. De dag werd afgesloten met een 

borrel. In totaal hebben 109 personen deelgenomen aan deze jubileumviering. 



Jubileumdag 31 mei 2018 

   

 

 

  

Lidewij de Koekkoek, voorzitter Vrienden van het RKD Chris Stolwijk, algemeen directeur RKD 

Frits Duparc, oud-directeur Mauritshuis  

Eerste voorzitter Vrienden van het RKD 

Hein Godschalx, lid Raad van toezicht RKD  

Oud-bestuurslid Vrienden van het RKD 

Frans Grijzenhout, Universiteit van Amsterdam 

Hoogleraar Kunstgeschiedenis van de Nieuwere Tijd 



 

Op 8 november werd in het bijzijn van de Vrienden de publicatie Schatten van het RKD 

gepresenteerd in Pulchri Studio te Den Haag. Ter gelegenheid van het jubileum van de 

Vriendenstichting heeft het RKD, met financiële steun van de Vrienden, deze bijzondere uitgave 

gemaakt. Voor het eerst in de geschiedenis van het RKD wordt een selectie van de enorme rijkdom 

van de RKD-collectie getoond. Ieder object - van brief tot foto, van boek tot tekening, van bril tot 

doos - vertelt een uniek kunsthistorisch verhaal. Deze verhalen zijn geschreven door auteurs aan 

wiens zorg en aandacht de objecten zijn toevertrouwd of die de collecties van het RKD goed kennen. 

Bij de boekpresentatie waren 99 personen aanwezig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een kijkje achter de schermen bij het RKD 

Boekpresentatie in Pulchri Studio 

 



Excursie 

Speciaal voor onze Vrienden ging Museum Catharijneconvent op maandag 7 mei open om de 

tentoonstelling Magische Miniaturen te bezoeken. In deze tentoonstelling brachten Museum 

Catharijneconvent en de Koninklijke Bibliotheek de allermooiste manuscripten uit de Zuidelijke 

Nederlanden van de tiende tot de zestiende eeuw bij elkaar. De wonderlijke wereld van miniaturen 

en minutieus geschilderde illustraties uit middeleeuwse handschriften stonden centraal. 

Voor deze tentoonstelling verrichtte Margreet Wolters, RKD conservator Technische Documentatie, 

infraroodreflectografisch onderzoek en leverde een bijdrage aan de catalogus. Deze techniek is een 

natuurwetenschappelijke onderzoeksmethode die het mogelijk maakt om de onderliggende lagen 

van een kunstwerk zichtbaar te maken. Zowel Margreet Wolters als de conservator van het 

Catharijneconvent Micha Leeflang hielden voor de Vrienden een lezing met rondleiding door de 

tentoonstelling. 

 

 

Lezingen 

Vrienden van het RKD hebben gratis toegang tot de RKD lezingen, waaronder de RKD Talks. In 2018 

organiseerde het RKD zeven RKD Talks, een Willem Witsen lezing en een Public Lecture waar de 

Vrienden in grote getale op afkwamen. Onderstaande tabel geeft een compleet overzicht. 

 

Bezoekerscijfers Vrienden bij activiteiten 2018 

RKD lezingen Vrienden Overige bezoekers TOTAAL 

Olivier Mertens 25 januari 25 50 75 

Suzanne Laemers 15 februari 22 32 54 

Willem Witsen Lezing 13 april 50 70 120 

Yvonne Bleyerveld 21 juni 17 35 52 

Tineke Reijnders 13 september 10 21 31 

Andrea Kroon 9 oktober 23 45 68 

Public Lecture Rick Johnson 26 okt 15 41 56 

Schatten van het RKD 15 nov 20 47 67 

Edwin Buijsen 11 december 29 29 58 

Totaal RKD lezingen 211 370 581 

 

 

https://rkd.nl/nl/diensten-en-producten/irr-onderzoek


 

 

 

 

 

 

 

Financiën 

De inkomsten van de stichting komen uit de jaarlijkse contributie van de leden. Uit de lopende 
inkomsten worden bijdragen gedaan ten behoeve van Vriendenactiviteiten en publicaties. Het 
vermogen van de stichting wordt belegd in eerste klas effecten, onder het toezicht van de 
penningmeester die daar tijdens de bestuursvergaderingen over rapporteert. In principe blijft het 
vermogen in stand en haalt de stichting inkomsten uit rente en dividend. Het vermogen is 
beschikbaar voor bijzondere aanvragen vanuit het RKD, voor bijvoorbeeld uitbreiding van de 
collectie door middel van aankopen en voor de organisatie van bijzondere symposia. 

In 2018 heeft de stichting Vrienden van het RKD met € 5.000 bijgedragen aan de publicatie van het 
RKD Bulletin. Het nummer 2018/1 was het laatste nummer van RKD Bulletin. Het RKD heeft besloten 
dit tijdschrift op een andere manier, digitaal, voort te zetten. Daarnaast heeft de stichting € 20.000 
bijgedragen aan de publicatie Schatten van het RKD, een jubileumuitgave over de collectie van het 
RKD. Er is dit jaar geen aankoop ondersteund. Overige kosten zijn voornamelijk gemaakt ten 
behoeve van activiteiten rondom de jubileumviering van de stichting. 

Zie bijlage: Balans en resultaten 2018. 

Gegevens 

KVK-nummer: 41157972/ RSIN (Fiscaalnummer): 802616471 

Contactgegevens:  
Postadres: 
Postbus 90418 
2509 LK Den Haag 

Bezoekadres: 
Prins Willem-Alexanderhof 5 
2595 BE Den Haag 
Telefoonnummer: +31(0) 70-3339785 
E-mailadres: vrienden@rkd.nl 

 

 

Willem Witsen lezing op 13 april 2018 

 

 

mailto:vrienden@rkd.nl

