Een bewogen jaar

An eventful year

Het RKD beleefde in 2012 wederom een bewogen jaar.
Ondanks een eerste forse en structurele bezuiniging op de
exploitatiesubsidie, wisten de medewerkers op creatieve wijze
en vaak in samenwerking met andere instellingen een rijk
en gevarieerd programma van activiteiten te organiseren en
de blik vooruit te blijven werpen. Op veel terreinen boekten
wij opmerkelijke resultaten, die in toenemende mate door
de geïnformeerde pers werden gesignaleerd. Dit alles is –
vanzelfsprekend – mogelijk gemaakt door een gezamenlijke
inspanning, maar geeft ook aan op welk een bijzondere
wijze onze voormalige directeur Rudi Ekkart leiding gaf aan
het RKD. Na een Grand tour du départ namen wij op 14
december officieel afscheid van hem als directeur van onze
instelling in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. In
bijna een kwart eeuw heeft hij het RKD zowel geleidelijk
als resoluut mede ontwikkeld tot wat het vandaag de dag
is: een gerenommeerd en gerespecteerd, wetenschappelijk
kunsthistorisch documentatie-instituut dat een niet-meer-wegte-denken functie vervult binnen het (inter)nationale culturele
veld. Wij kunnen hem daar niet genoeg voor bedanken.

The RKD experienced another eventful year in
2012. Despite an initial substantial and structural
cutback of the subsidy for our operating costs, the
staff found creative ways of programming a rich
and varied range of activities, often together with
other institutions, and continued to look ahead
to the future. Impressive results were achieved on
numerous fronts, which were duly noted by the
specialised press. Naturally, only a joint effort
could have made all of this possible, and yet it
also bespeaks the remarkable leadership of the
RKD’s former director, Rudi Ekkart. Following
a Grand tour du départ, Rudi took official leave
of the RKD in the Koninklijke Schouwburg
(The Hague) on 14 December. For close to 25
years, slowly but surely he resolutely forged the
Institute into what it is today, namely a renowned
and highly respected scholarly art-historical
documentation centre, which fulfils an invaluable
function within the (inter)national cultural world.
He cannot be thanked enough for what he has
done.
Culture period 2013-2016

1. Uitreiking van de museummedaille aan Rudi Ekkart door Jet Bussemaker
Minister van OCW, Augustijnenkerk, Dordrecht, 8 december 2012. Foto Carla
van de Puttelaar
1. Jet Bussemaker The Minister for Education, Culture and Science, presents
Rudi Ekkart with the Museum Medal, Augustijnenkerk Dordrecht, December 8,
2012. Photo Carla van de Puttelaar

Two years ago dark clouds began to gather
above the RKD. For a brief moment there
was fear for its existence as an independent
institution. Although these clouds have largely
been dispelled, the sky is not entirely clear.
While the State subsidy of mid-2012 for the new
culture period 2013-2016 is in line with what we
expected, it still means that in the coming years
our institution must find a way of performing
its core activities on the basis of a significantly
reduced budget. The State will make further cuts
in the years ahead, and continue to encourage the
institutions it supports to develop their cultural
entrepreneurship. Although the future affords
little security at this point, there are nevertheless
some prospects. The RKD is attempting
to implement a healthy financial policy by
increasing its own income, for instance by
charging fees for its services. The results for 2012
with respect to this were promising. Raising funds
and sponsorship are also gaining more attention.
It appears that the RKD continues to enjoy a
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2. Rudi Ekkart (links) onthult zijn door Urban Larsson (rechts) geschilderde portret, Augustijnenkerk, Dordrecht, 8 december 2012. Foto Carla van de Puttelaar
2. Rudi Ekkart (left) unveils his portrait, painted by Urban Larsson (right), Augustijnenkerk, Dordrecht, December 8, 2012. Photo Carla van de Puttelaar
Cultuurperiode 2013-2016

Een kleine twee jaar geleden pakten zich donkere wolken
samen boven het RKD. Voor even moest zelfs worden
gevreesd voor het zelfstandig voortbestaan. Die wolken
lijken grotendeels weggedreven, al is de lucht nog niet geheel
geklaard. De subsidiebeschikking van medio 2012 voor de
nieuwe cultuurperiode 2013-2016 ligt weliswaar in de lijn
der verwachtingen, maar maakt ook dat onze instelling de
komende jaren de kerntaken moet zien te realiseren op
basis van een fors naar beneden toe aangepaste begroting.
De overheid trekt zich de komende jaren nog verder
terug en blijft cultureel ondernemerschap bij de door haar
ondersteunde instellingen bevorderen. Hoewel de toekomst
weinig zekerheden biedt, zijn er ook mogelijkheden. Het
RKD probeert een gezond financieel beleid te realiseren
onder meer door eigen inkomsten te vergroten middels
tarifering van de dienstverlening. De resultaten voor 2012 zijn
dienaangaande hoopgevend. Ook krijgen fondsenwerving
en sponsoring meer aandacht. Het RKD blijkt daarvoor tot
op heden veel goodwill te hebben en ook daadwerkelijke
ondersteuning te krijgen, zowel nationaal als internationaal.
Samenwerking

De noodzaak om gezamenlijk op te trekken is voor
culturele instellingen bij krimpende budgetten

great deal of good will, and also receives actual
support, both nationally and internationally.
Collaboration

In a time of shrinking budgets and financial
storms, the need for cultural institutions to
join forces is once again acute. The RKD has
traditionally worked with countless foundations,
research institutes, museums, art galleries and
auction houses both at home and abroad, and
not to be forgotten is the Friends of the RKD
Foundation. This collaboration spans a wide
spectrum, from incidental assistance to structural
long-term connections through digitization
routes, (digital) publications and research and
exhibition projects. In 2012 we gave further
shape to our network role as a link for the
development and organisation of collection,
exhibition, research and training activities among
museums, art institutions, documentation and
knowledge centres and universities. The RKD,
together with the Rijksmuseum, is developing the
Karel van Mander Institute, which will promote
art-historical research for the benefit of Dutch
museums.
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en economisch zwaar weer groot. Het RKD
werkt van oudsher samen met talrijke fondsen,
onderzoeksinstellingen, musea, kunsthandels en
veilinghuizen in het binnen- en buitenland, en zeker
niet te vergeten: de Vrienden van het RKD. Deze
samenwerking bestrijkt een breed spectrum: van
incidentele ‘bijstand’ tot structurele, meerjarige verbanden
binnen digitaliseringstrajecten, (digitale) publicaties en
onderzoeks- en tentoonstellingsprojecten. In 2012 gaven
wij verder vorm aan onze netwerkrol als verbindende
schakel voor de ontwikkeling en organisatie van collectie-,
tentoonstellings-, onderzoeks- en opleidingsactiviteiten
tussen museale instellingen, kunstinstellingen,
documentatie- en kennisinstituten en universiteiten. Met
het Rijksmuseum werd het Karel van Mander Instituut,
dat zich met de bevordering van kunsthistorisch onderzoek
ten behoeve van de Nederlandse musea zal gaan
bezighouden, verder voorbereid. Het RKD participeerde
in de Vereniging voor Rijksgesubsidieerde Musea
(VRM), in de Onderzoekschool Kunstgeschiedenis en in
RIHA (International Association of Research Institutes
in the History of Art). Wij werkten samen met (inter)
nationale musea als het Mauritshuis, het Rijksmuseum, het
Gemeentemuseum Den Haag, het Dordrechts Museum,
het Catharijneconvent, het Van Gogh Museum, The Clark
Institute (Williamstown) en The Frick Collection. Het
RKD initieerde en ontwikkelde projecten en activiteiten
met onder meer CODART, de Fondation Custodia,

The RKD participated with the Vereniging
voor Rijksgesubsidieerde Musea (VRM;
Association of State Subsidised Museums), the
Onderzoekschool Kunstgeschiedenis (Dutch
Post-Graduate School for Art History) and the
International Association of Research Institutes
in the History of Art (RIHA). The Institute
worked together with (inter)national museums,
including the Mauritshuis, the Rijksmuseum, the
Gemeentemuseum Den Haag, the Dordrechts
Museum, the Catharijneconvent, the Van Gogh
Museum, The Clark Institute and The Frick
Collection. The RKD initiated and developed
projects and activities with CODART, the
Fondation Custodia, Huygens ING, the
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE:
Cultural Heritage Agency of the Netherlands), the
Rubenianum, the Mellon Foundation, the Institut
National de l’Histoire de l’Art (INHA), the Getty
Research Institute, and various (inter)national
universities.
Collections: analogue and digital

In 2012 the collection was substantially enriched
with photographs, reproductions, books, catalogues
and archival material. The RKD profited
greatly from generous gifts from individuals
and institutions, ranging from incidental books/

3. Sander Paarlberg en Sabine Craft-Giepmans leiden Rudi Ekkart en zijn gezelschap rond bij de opening van de tentoonstelling Portret in Portret,
Dordrechts Museum, 8 december 2012. Foto Carla van de Puttelaar
3. Sander Paarlberg and Sabine Craft-Giepmans give Rudi Ekkart and his company a guided tour during the opening of the exhibition Portret in Portret,
Dordrechts Museum, December 8, 2012. Photo Carla van de Puttelaar
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4. Rudi Ekkart ontvangt het aan hem opgedragen RKD Bulletin 2012/2, RKD 11 december 2012
4. Rudi Ekkart receives the RKD Bulletin 2012/2 dedicated to him, RKD December 11, 2012

Huygens ING, het RCE (Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed), het Rubenianum, de Mellon Foundation, het
INHA (Institut National de l’Histoire de l’Art), het Getty
Research Institute, en verschillende (inter)nationale
universiteiten.
Collecties: analoog en digitaal

In 2012 konden de collecties aanzienlijk worden verrijkt
met foto’s, reproducties, boeken, catalogi en archivalia. Het
RKD profiteerde daarbij in hoge mate van welwillende
schenkingen van particulieren en instellingen, uiteenlopend
van incidentele boeken/catalogi tot belangwekkende,
uitgebreide bibliotheken en collecties, zoals de bibliotheek
van bloemstillevenspecialist Sam Segal, de collectie Cis
en Leo Heijdenrijk, de bibliotheek van A. Zwollo en een
collectie oude veilingcatalogi uit de voormalige bibliotheek
van Abraham Willet. Tot een van de majeure aanwinsten
in de geschiedenis van onze instelling behoort zonder enig
voorbehoud het Mondriaan Archief dat in de komende
jaren richtinggevend zal zijn voor het ontwikkelen van een

catalogues to interesting extensive libraries and
collections, such as the library of the floral stilllife specialist Sam Segal, the collection of Cis and
Leo Heijdenrijk, the library of A. Zwollo, and
a collection of old auction sales catalogues from
the former library of Abraham Willet. One of the
greatest acquisitions in the RKD’s history is without
a doubt the Mondrian Archive, which will be
crucial in the development of a cohesive research
programme in modern and contemporary art in the
coming years.
With respect to the digitization of art-historical
knowledge and information, the RKD has a leading
position. The RKDartists& and RKDimages online
databases have grown into veritable treasuries. This
position was achieved through the conscientious
development and presentation of our digital
collections in the past 20 years. Key concepts here
are: related and standardised IT infrastructure,
digital sustainability, and the scholarly quality
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samenhangend onderzoeksprogramma binnen moderne en
hedendaagse kunst.
Voor wat betreft de digitalisering van kunsthistorische
kennis en informatie heeft het RKD internationaal een
leidende positie. De online databases RKDartists& en
RKDimages zijn tot schatkamers uitgegroeid.
Deze leidende positie hebben wij in de laatste 20 jaar
kunnen realiseren door de ontwikkeling en presentatie
van onze digitale collecties. Kernwoorden daarbij zijn:
gerelateerde en gestandaardiseerde IT-infrastructuur,
digitale duurzaamheid en wetenschappelijk onderbouwde
kwaliteit van de aangeboden data. In 2012 werden meer
dan tienduizend records toegevoegd aan onze gekoppelde
databases, die inmiddels vele honderdduizenden
records omvatten, databases die als zelfstandig, digitaal
onderzoeksapparaat wereldwijd worden gebruikt. Deze
collecties sluiten in principe aan op de omvangrijke
analoge collecties, maar staan in enkele gevallen ook
los daarvan. Daarnaast ondersteunde het RKD in
2012 een aantal niet-collectiegebonden databases,
zoals de Nederlandse versie van Art & Architecture
Thesaurus (AAT), Iconclass en het Centraal Register van
Vormgevingsarchieven (CRVa).
Wereldwijd bereik

In 2012 ontving het RKD in de leeszalen bijna 5600

of the data on offer. In 2012 more than 10,000
records were added to our linked databases, which
in the meantime contain hundreds of thousands of
records. These databases can be used worldwide as
independent digital research tools. In principle, they
dovetail with the extensive analogue collections.
In addition, in 2012 the RKD supported a number
of non-collection related databases, such as the
Dutch version of the Art & Architecture Thesaurus
(AAT), Iconclass and the Centraal Register van
Vormgevingsarchieven (CRVa: Central Register of
Design Archives).
Worldwide range

In 2012 the RKD welcomed close to 5600 visitors
to its study rooms. This makes it one of the bestvisited knowledge and information centres for
the visual arts in the world. This statistic has
remained stable for many years. Our visitors
come primarily from the art-historical world, but
interested individuals, including (amateur) art
historians, collectors, genealogists and journalists
also find their way to The Hague.
The number of digital visitors, in contrast, rose
substantially. They also use the website and
databases in an increasingly intensive manner.

5. Gedurende een van de vijf beoordelingsdagen in 2012. Foto Carla van de Puttelaar
5. During one of five art evaluation sessions in 2012. Photo Carla van de Puttelaar
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6. Hofstede de Groot-lezing door Nancy Troy over Mondriaan, RKD 28 maart 2012. Foto Vicky Foster
6. Hofstede de Groot lecture bij Nancy Troy on Mondrian, RKD March 28, 2012. Photo Vicky Foster

bezoeken. Wij behoren daarmee wereldwijd tot de best
bezochte kennis- en informatiecentra voor de beeldende
kunsten. Deze bezoekersaantallen bevinden zich reeds
jaren op een stabiel niveau. Onze bezoekers komen vooral
uit de kunsthistorische wereld, maar ook geïnteresseerden,
waaronder (amateur)historici, verzamelaars, genealogen en
journalisten, weten de weg naar Den Haag te vinden.
Het aantal digitale bezoekers nam, daarentegen,
wederom flink toe. Zij gebruiken de website en databases
ook op steeds intensievere wijze. In 2008 werd de
Nederlandstalige website bijna 123.000 maal bezocht, in
2012 zo’n 209.000 maal, een opmerkelijke stijging van zo’n
70 procent. Opvallend is dat in 2012 het aantal bezochte
pagina’s (Nederlandstalige website) per bezoek verder
toenam, te weten van 2.143.181 pagina’s in 2011 (12,6 per
bezoek) tot 3.609.275 pagina’s in 2012 (17,2 per bezoek).
Ter vergelijking: in 2008 werden nog ‘slechts’ 554.297
pagina’s bezocht (4,5 per bezoek). Deze cijfers vallen nog
beduidend gunstiger uit indien ook het gebruik van de
diverse databases en de mogelijkheid om databases te
raadplegen, die als aparte URL met de RKD website zijn
verbonden, worden meegenomen in de statistiek. Het zijn
al met al indrukwekkende aantallen, die in de komende
jaren hoogstwaarschijnlijk nog verder zullen toenemen.
Dienstverlening

Ons publiek stelt – terecht – hoge eisen aan de kwaliteit
van de collecties, het wetenschappelijk apparaat en onze

In 2008 the Dutch language site was visited
close to 123,000 times, in 2012 around 209,000
times, a noticeable increase of about 70 per cent.
It is striking that in 2012 the number of pages
visited (Dutch language website) increased per
visit, namely from 2,143,181 pages in 2011 (12.6
per visit) to 3,609,275 pages in 2012 (17.2 per
visit). For the sake of comparison: in 2008 ‘only’
554,297 pages were visited (4.5 per visit). These
numbers would be all the more favourable if the
statistics included the use of the various databases
and the possibility of consulting databases that
are attached to the RKD with a separate URL.
All in all, these are impressive numbers, which
will most likely only increase further in the years
ahead.
Services

Our public quite rightly places high demands
on the quality of the collection, the scholarly
apparatus and our services. Such demands
shape the RKD. An important measure of our
public value is the public’s appreciation of our
resources. Users generally praise our services
and the quality and reliability of the art-historical
information we manage and present. In 2012 the
RKD answered hundreds of letters and hosted
five open evaluation sessions.
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dienstverlening. Dergelijke eisen vormen het RKD. Een
belangrijke graadmeter voor de publieke waarde die wij
vervullen, is de waardering die wij van ons publiek voor
onze diensten ontvangen. In het algemeen roemen de
gebruikers ons om de geboden dienstverlening en de
kwaliteit (en betrouwbaarheid) van de door ons beheerde
en gepresenteerde kunsthistorische informatie. In 2012
beantwoordde het RKD honderden brieven en opende het
de deuren voor een vijftal beoordelingsdagen.
Zichtbaarheid

De ambities voor een slagvaardiger en strategisch
communicatie- en marketingbeleid zijn vertaald naar
concrete plannen en activiteiten. De deuren van het
RKD zijn in 2012 wijder opengezet. Wij communiceren
op verschillende manieren via verscheidene kanalen,
waarbij het uitgangspunt is om beoogde doelgroepen
directer te benaderen en bij de activiteiten van het
RKD te betrekken. De bijdragen van onze instelling
als medeorganisator en/of co-producent van diensten
en activiteiten zijn regelmatig voor het publiek over
het voetlicht gebracht. Hierbij kan bijvoorbeeld
worden gerefereerd aan de collectiepresentaties
en tentoonstellingen in huis (ING Kunstcollectie,
Penseelprinsessen en broodschilderessen, Historisch
Papierbehang en Portret in portret), verschillende
publicaties (twee nummers van het RKD Bulletin,
waarvan één gewijd aan Rudi Ekkart, Liber Amicorum
Dorine van Sasse van Ysselt, Portret in portret in de
Nederlandse kunst 1550-2012, Face Book. Studies on
Dutch and Flemish portraiture of the 16th-18th centuries)
en verscheidene lezingen, symposia en studiedagen
(onder meer symposia rond Penseelprinsessen en
Historisch papierbehang). In maart hield de Amerikaanse
kunsthistorica Nancy Troy de tweede Hofstede de Groot
lezing, gewijd aan Piet Mondriaan, De lancering na
jarenlange voorbereiding van de Rembrandt database via
www.rembrandtdatabase.org in september 2012 is zowel
in het vakgebied als in de media op enthousiaste wijze
ontvangen.
Het RKD heeft de overtuiging dat het een structurele
meerwaarde aan het culturele veld en de duizenden,
wereldwijde gebruikers biedt in de vorm van het delen en
beschikbaar stellen van kennis en expertise, het verrichten
van onderzoek en het organiseren van activiteiten.
Wij bouwen voort en hopen dat u ons daarbij blijft
ondersteunen.

Visibility

The aspiration for a more decisive and strategic
communication and marketing policy has been
translated into concrete plans and activities. The
RKD opened its doors more widely in 2012. We
communicate in various ways via divers channels,
with the aim of approaching specific target groups
more directly and involving them in the RKD’s
activities. The contributions of our institution as
a co-organiser and/or co-producer of services
and activities are regularly brought into the
limelight for the public. Noteworthy examples
of this are the: in-house collection presentations
and exhibitions (ING Kunstcollectie,
Penseelprinsessen en broodschilderessen,
Historisch Papierbehang and Portret in portret);
various publications (two issues of the RKD
Bulletin, one of them devoted to Rudi Ekkart,
Liber Amicorum Dorine van Sasse van Ysselt,
Portret in portret in de Nederlandse kunst
1550-2012, Face Book. Studies on Dutch and
Flemish portraiture of the 16th-18th centuries);
and several lectures, symposiums and study days
(among them, symposiums for Penseelprinsessen
and Historisch papierbehang). In March,
the American art historian Nancy Troy gave
the second Hofstede de Groot lecture, which
was devoted to Piet Mondrian. The launching
– following years of preparation – of the
Rembrandt database www.rembrandtdatabase.org
in September 2012 was received enthusiastically
by specialists in the field and the media.
The RKD is convinced that it offers a structural
added value to the cultural field and the
thousands of users around the world by sharing
and making available knowledge and expertise,
conducting research and organising activities. We
will continue to build on our strengths, and hope
that you will continue to support us in this.
Chris Stolwijk
Director

Chris Stolwijk
Directeur
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