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Het Rembrandtjaar begint op Schiphol

et bijzondere aan Rembrandt is dat hij, hoewel hij niet van reizen hield, toch
onze meest winstgevende passagier is geworden, vertelt de woordvoerder van

Amsterdam Schiphol Airport trots. Onze rol beperkt zich niet tot alleen het vervoer
van passagiers; de luchthaven wil daarnaast ook een bijdrage leveren aan het cultureel-
maatschappelijke ontwikkelingsproces. Als internationaal knooppunt zijn wij de eerste
halte in de dialoog tussen onze eigen Westerse cultuur en die van onze buitenlandse
bezoeker.

Rembrandt hoort bij Nederland. Voor twintig miljoen mensen is Schiphol jaarlijks

de eerste kennismaking met ‘de schilder van het licht’. In het See Buy Fly-winkel-

centrum worden talloze Rembrandt-souvenirs aangeboden en in de aankomsthal kan

men meekijken over de schouder van een kunstenaar die in een glazen atelier de

nieuwe Nachtwacht schildert. Dit gebeurt op het doek dat oorspronkelijk door het

Rijksmuseum gebruikt is om de verhuizing van de echte ‘Nachtwacht’ te oefenen.

Passagiers kunnen ook zelf de kwast ter hand nemen tijdens de jaarlijkse masterclass

schilderen, die het Café Rembrandt op Schiphol organiseert. Speciaal voor de passa-

giers die slechts kortstondig voet zetten op Hollandse bodem en het vliegveld op

hun transit niet verlaten, biedt de dependance van het Rijksmuseum op Schiphol de

gelegenheid om de schilderijen van Rembrandt in alle rust te bewonderen.

Willem and Roel, waiters of Café Rembrandt, the cosiest pub at Schiphol Airport.
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Rembrandt Year starts at Schiphol

hat is remarkable about Rembrandt is that, although he didn’t like travelling
himself, he has become our most lucrative passenger, the spokesman for

Amsterdam Schiphol Airport proudly tells us. Our role isn’t just carrying people
around; the airport wants to contribute to the development of socio-cultural 
processes. As an international junction, we are the first stop in the dialogue between
our own European culture and the foreign visitor.

Rembrandt belongs to The Netherlands. For twenty million people every year

Schiphol is their first introduction to ‘the painter of light’. In the See Buy Fly shop-

ping area, numerous Rembrandt souvenirs are on offer. In the arrival hall people can

watch an artist paint the new ‘Nightwatch’ in a glass studio. This is done on the

canvas that was originally used by the Rijksmuseum to practice the move of the

original ‘Nightwatch’. Passengers are also invited to pick up the brush themselves

during the annual master class organised by the Café Rembrandt at Schiphol.  

For those passengers whose sojourn on Dutch soil is brief and who don’t even have

time to leave the airport during their transit, the Rijksmuseum’s annex at Schiphol

offers the opportunity to admire the paintings of Rembrandt in a quiet ambiance.

In summertime, guests of Café Rembrandt can sit outside.
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Kijken hoe hij het doet

ie in Rembrandts voetsporen door Leiden wandelt, mag een bezoek aan

Rembrandts kleine atelier aan de Kortgalgewater 24 A niet overslaan. 

Het ruikt hier waarachtig naar verf! Je waant je terug in de tijd, maar het koord voor

de originele stoel en het bordje ‘hier zat...’ ontbreken. Nee, in plaats daarvan zit er 

een kunstenaar in levenden lijve, en wel Dick Kerkvliet. Al draaiend aan zijn shag,

legt hij zonder aarzeling de technische kneepjes van het vak uit aan nieuwsgierige

omstanders, precies zoals de grote meester dat hier 380 jaar geleden ook deed: 

Een realistisch schilderij is niets meer dan een optelsom van klodders verf. Verrassend is
dat het uiteindelijk toch een mooi geheel is. Kleur wordt kleur in samenhang met de rest;
op zichzelf is kleur niets. Een schilderij is niet af zolang er geen lijst omheen zit. Het is
een venster waardoor je een andere ruimte inkijkt.

Dick Kerkvliet moved into Rembrandt’s former studio at Kortgalgewater 24A.
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Watching his Moves

hose who follow in Rembrandt’s footsteps on their pilgrimage of Leiden must

not skip a visit to Rembrandt’s small studio at Kortegalgewater 24A. Sure

enough, the place smells of paint and makes visitors feel transported back to the 17th

century. But the rope in front of the original chair and the sign saying ‘Used to sit

here’ are missing. The seat is taken by a living, breathing artist called Dick Kerkvliet.

While he rolls his cigarette, he patiently explains the secrets of the trade to curious

listeners, just like the great master did himself in this very spot, 380 years ago:

A realistic painting is nothing but a collection of dabs of paint. It’s amazing how in the
end it becomes a beautiful unity. Colour becomes colour in relation to its surroundings;
on its own, colour is nothing. A painting is not finished until it is framed and becomes a
window through which you can look into another space. 

Rembrandts birthplace: On the left side the situation 50 years ago, on the right side 2006.
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Niet alleen Rembrandt zag in Leiden het licht

e studenten commerciële economie Dennie van den Hoogen en Paul van

Leijden, kregen de opdracht om de merchandising te bedenken voor ofwel het

wereldberoemde TomTom  navigatiesysteem, ofwel de viering van Rembrandts

400ste verjaardag in het knusse Leiden. De keuze voor het laatste was niet moeilijk.
Eigenlijk hadden we de ballen verstand van Rembrandt, maar hij is toch iemand van
hier en dat sprak ons aan. Mensen komen vanuit de hele wereld speciaal voor
Rembrandt naar Leiden. Het is toch bijzonder dat je als ondernemer hierop in kunt
spelen. Met hun nieuwe bedrijf ‘Rembrandt Products’ hebben de studenten de dis-

tributie van meer dan honderd verleidelijke Rembrandt produkten op zich genomen.

Het assortiment bestaat onder meer uit drop, fotolijsten, chocolade-Nachtwachten,

koekblikken, koelkastmagneten en zelfs een heuse Rembrandt shawl, die vooral

aftrek vond bij de bezoekers van de ijskoude versie van de Nachtwacht op het Leids

IJssculptuurfestival. 

Pauls persoonlijke aanrader is de fles waarin achter de wijn een schilderij van de

meester gloort. Voor de komende kerst staat de telefoon al roodgloeiend met orders.

Tja, kwestie van commercieel denken kerel.

Dennie van den Hoogen (left) and Paul van Leijden, salesmen of Rembrandt Products, 
in front of the Rembrandt Mosaic in Leiden.
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R E M B R A N D T- A R T I K E L E N

Monoloog

Met de laatste Rembrandtspeech
Klim ik op m’n Rembrandtfiets;
Ontsteek aan m’n Rembrandtlantaren
Eén van m’n Rembrandtsigaren;
Rembrandtpet op Rembrandtlokken,
Aan m’n kuiten Rembrandtsokken;
Dan zien ik op m’n Rembrandtuurwerk,
Dat ’t tijd wordt voor ’t Rembrandtvuurwerk.
O wat ’n menschen vóór ’t Rembrandttheater,
Dat belooft morgen ’n Rembrandtkater.
Nog even ’n biertje op ’t Rembrandtplein:
En dan kan ik héélegaar van Rembrandt zijn!
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Not only Rembrandt saw the light in Leiden

usiness economics students Dennie van Hoogen and Paul van Leijden had to

choose between two work opportunities: one was to develop merchandising

for the world-famous TomTom navigation tool and the other to distribute a range of

themed products for Rembrandt’s 400th birthday in cosy Leiden. Our decision to go
for the last option wasn’t a difficult one to make. Actually, we knew zilch about
Rembrandt, but we were attracted to the fact that he is from here. From all over the
world people are coming to Leiden especially for Rembrandt. It’s an exceptional 
business opportunity. With their new business ‘Rembrandt Products’ the students

have taken on board the distribution of over a hundred enticing Rembrandt products.

The portfolio includes liquorice, photo frames, cookie tin cans, refrigerator magnets

and even a real Rembrandt scarf, which enjoyed a surge in demand during the Leiden

Ice sculpture festival where there was a frozen version of the ‘Nightwatch’. 

Paul’s own favourite is a bottle in which a painting by the master can be seen glim-

mering through the wine. The telephone is ringing non-stop with orders for the next

Christmas season. It’s just a matter of thinking business, isn’t it mate?

Text and Illustration by Albert Hahn; ‘Het Land van Rembrandt’, 1906 (Rembrandt 300)
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De Leidse Kunstkamer

n de Rembrandtstad Leiden wordt een bijzonder fascinerend aspect belicht uit

de kunstenaarspraktijk van haar beroemdste burger: zijn verzamelwoede. Zoals

iedereen in de Kunstkamer in het Amsterdamse Rembrandthuis kan zien, verzamel-

de Rembrandt rariteiten uit alle windstreken. Ook hedendaagse kunstenaars blijken

nog steeds veel vreemde objecten te verzamelen. 

Geïnspireerd door Rembrandts rariteitenkabinet deed Tinus Jacobs, beheerder en

exploitant van de Rembrandt Ontvangsthal, een oproep aan Leidse kunstenaars

om hun eigen verzamelingen tentoon te stellen. Ja, leuk! Schelpen, tijdschakelaars,

oude stempels, verroeste schroeven, verftubes, een fietszadel en zelfs een dode mus

werden binnengesleept. Ongeacht hoe beroemd of rijk kunstenaars zijn of in welke

eeuw ze leven, één ding hebben ze gemeen; ze steken ongevraagd hun neus in

andermans vuilnis.

Bernadette Drenth: Crown Caps, inheritance from Wassenaar
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Leiden’s Cabinet

t Rembrandttown Leiden, a particularly fascinating aspect of the artistic

practice of the town’s most celebrated citizen is brought to light: his mania for

collecting. As everyone can see in the Amsterdam Rembrandt House, Rembrandt

collected curiosities from the four corners of the world. But today’s artists also seem

to be collecting all sorts of strange objects. 

Inspired by Rembrandt’s Cabinet of Curiosities, Tinus Jacobs, manager and pro-

prietor of the Rembrandt Reception Hall, called upon all artists of Leiden to exhibit

their own collections. Yes, brilliant! Sea shells, time switches, old stamps, rusty

screws, tubes of paint, a bicycle saddle. Even a dead sparrow was brought in! 

Never mind how famous or rich artists are or in which century they live, they all

seem to have one thing in common: uninvited, they like to nose around other 

people’s rubbish.

Ceramic Amsterdam houses are a most famous collector’s item, available at the Flower Market   
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Het plein dat zijn naam verdient!

embrandtplein: Plein benoemd naar Rembrandt Harmensz. van Rijn 
(1606–1669), de grootste Nederlandse schilder uit de Gouden Eeuw, zo staat het

in de gids te lezen. Naast het kleine parkje met het standbeeld en de paar banken

eromheen, is er nog veel meer. Er staan zowaar drie standbeelden ter ere van de

naamgever. Bijzondere aandacht verdient de ‘Nachtwacht in 3D’, een sculptuur van

de Russen Alexander Taratynov en Mikhail Dronov. Nergens anders in de wereld kan

men de Nachtwacht van achteren bekijken! Ook Rembrandt zelf bekijkt vanaf zijn

sokkel de achterkant van zijn eigen meesterwerk. 

Voor het vervaardigen van deze waarheidsgetrouwe replica zijn de kunstenaars 

zeer nauwkeurig te werk gegaan, maar voor de ontbrekende en onzichtbare delen

van de Nachtwacht hebben ze ruimschoots hun verbeelding kunnen aanspreken. 

De kunstenaars hebben ervoor gekozen om ditmaal de achterkant van het schilderij

in het licht te plaatsen, waardoor lelijke tegenlichtopnamen voor Japanse familie-

albums voorkomen kunnen worden.

The sunny side of Rembrandt’s ‘Nightwatch’ at Rembrandt Square
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The Square that deserves his Name!

embrandtplein: Square named after Rembrandt Harmensz. van Rijn 
(1606–1669), the greatest Dutch painter of the Golden Age, as the guide books

tell us. In addition to a small park with a statue and couple of benches around it, there

is much more. There are three statues in honour of the name giver. The ‘Nightwatch

in 3D’, a sculpture by Russian artists Alexander Taratynov and Mikhail Dronov,

deserves special attention. This is the only place in the world where you can see the

Nightwatch’s rear end. Rembrandt himself, from higher up on his pedestal, looks

straight at the back of his own masterpiece.

When producing this faithful replica, the artists made every effort to be painstaking-

ly accurate. However, when filling in the missing and invisible parts of the Night-

watch, they had the opportunity to put their imagination to use. The artists placed

the back of the painting in light, therefore preventing any contre-jour pictures from

showing up in Japanese family photo albums.

Enjoy the Kodak moment at Rembrandtplein.
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Kunsthandelaren opgelet!

an Edgar Mrugalla, koning aller vervalsers, circuleren nog steeds een groot

aantal nog niet ontmaskerde werken op de markt, met een geschatte waarde

van om en nabij 1,2 miljoen Euro. Hoe kan een man, zoon van een Oost-Duitse

vrachtwagenchauffeur, als kind van Oost naast West-Berlijn gevlucht en zonder

enige beroepsopleiding, zich ontwikkelen tot een meesterlijke kunstvervalser? 

Ik deed talloze kloteklussen en als iemand tegen mij gezegd zou hebben dat ik kunst-
schilder zou worden, had ik hem een flinke schop onder zijn reet verkocht. Op een
gegeven moment moest ik inboedels opruimen in Berlijn en daarbij ging ik schilderijen
verkopen. Op een dag zag ik in een galerie een schilderij terug dat ik een dag eerder aan
die gozer had verkocht voor 200 Mark, nu voor de prijs van 165.000 Mark! Ik deed
duidelijk iets niet goed.  Hij begon doelgericht oude doeken en verf te verzamelen en

ging zich verdiepen in handboeken van restaurateurs. Toen mijn eerste Rembrandt-
zelfportret voor 165.000 Mark werd doorverkocht, zag ik het helemaal zitten! Je moet
het werk éérst verwarmen en dan in een diepvriezer gooien van minus 36 graden,
zodat de verf mooi gaat knetteren, dan wordt het mooi oud! Het namaken van
schilderijen moet toch kunnen. Rembrandt liet dat zelf toch ook doen. Kijk, als ik mijn
behoefte op straat doe is dat een ergernis en ik begrijp dat ik dan de wouten achter me
aan krijg. Maar niet als ik een schilderijtje maak in de stijl van iemand anders.

Mrugalla’s first Rembrandt portrait (detail)
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Art Dealers, beware!

large number of yet unmasked paintings by Edgar Mrugalla, king of all forgers,

with an estimated value of approximately 1.2 million Euros, still circulate in

the art market today. How could a man, the son of an East German lorry driver, who

as a kid fled from East to West Berlin and who had no vocational training, have

developed into a masterly forger of art? I was doing all kinds of shitty jobs and if
someone would have told me that I’d become a painter I would have kicked his ass. 
I was working clearing household goods in Berlin and parallel to that, I started selling
paintings. One day I saw a painting in a gallery that I had sold to this geezer for
200DM the day before selling for 165,000DM! Clearly I was doing something wrong.
So, with a clear purpose in mind, he started collecting old canvases and paintings and

started to educate himself with manuals on restoration and art history books. When
I re-sold my first Rembrandt self-portrait for 165,000DM, I was over the moon! You
first have to heat the artwork, and then throw it into a high quality freezer that can
reach 35 degrees below zero so that the paint starts crackling like crazy. That’s how it
gets that nice aged look. It shouldn’t be wrong to copy a painting; even Rembrandt
himself allowed his paintings to be copied. Look, I understand that if I relieve myself in
public, people will get annoyed and the cops’ll chase me. But no one should be done in
for just producing a painting in someone else’s style.

How to paint money? Edgar Mrugalla knows what sells.
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Rembrandts knaapje

at Rembrandt ook een goede leraar was, bewijst Peter Jochems. Voor deze

kunstenaar uit Sprundel begon de bewondering voor Rembrandt al op zijn

veertiende, toen hij met grote ogen door het Rijksmuseum zwalkte. In zijn tijd aan

de kunstacademie week hij van zijn pad en ging conceptueel werk maken. 

Na mijn afstuderen had ik het gevoel dat ik in zekere zin met Rembrandt als richtsnoer
opnieuw moest beginnen. In 1997 heb ik Rembrandt herontdekt en ben ik teruggekeerd
naar de ervaringen die ik als jonge jongen bij mijn meester opdeed. Ik miste een
samenhangend schilderkundig systeem. Hoe maak je een schilderij van bijvoorbeeld
een hoofd, waarin diepte, plasticiteit en stofuitdrukking op een logische wijze samen-
komen? Ik las boeken van een leerling van Rembrandt en probeerde tijdens het
schilderen de gedachten van de meester te peilen. Soms liet een enkele zin iets essentieels
van Rembrandts techniek doorschemeren.

De grondige bestudering van Rembrandts schildertechnieken heeft fascinerende

sporen achtergelaten in de schilderijen van Peter Jochems.

‘Really Peter’, discovering Rembrandt’s light
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Rembrandt’s Boy

eter Jochems is evidence that Rembrandt was also an outstanding tutor. This

artist’s admiration for Rembrandt had already started at the age of fourteen,

when he wandered about the Rijksmuseum, completely mesmerised by the master’s

works. During his period as a student at the arts academy he wandered off track to

engage in conceptual art. 

After graduating I felt I had to start all over, with Rembrandt as my guide. In 1997 
I rediscovered Rembrandt and returned to the experiences I had gathered as a young
boy by being around my master. I lacked a coherent painterly system. How do you
compose a painting of, say, a head, and logically bring together depth, plasticity and
the rendering of texture? I started reading books written by a pupil of Rembrandt and
when I was painting I tried to get into Rembrandt’s mind. Sometimes a single sentence
would disclose an essential component of Rembrandt’s technique.

The thorough study of Rembrandt’s painterly techniques has left fascinating traces

in Peter Jochems’ paintings.

Rembrandt in Delft Blue
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Twijfelachtig beleid Rijksmuseum

s het nu een echte Rembrandt of is het dat niet? Het Rijksmuseum komt er zelf

niet altijd uit, getuige de tentoonstelling die momenteel te zien is onder de titel

‘Really Rembrandt’ met de bijbehorende radiospotjes waarin twijfels zelfs als

reclame worden ingezet. Echter, ‘Really Rembrandt’ is slechts één voorbeeld van het

weifelende beleid dat volgens ingewijden in het museum heerst. Veelzeggend is de

wijze waarop momenteel de brandblussers zijn opgehangen. In de oude situatie,

voor de restauratie, werden heldere keuzes gemaakt: De Nachtwacht van Rembrandt

had een schitterend chromen brandblusser, ‘De Schuttersmaaltijd’ van Van der Helst

een fel rood exemplaar. Nu, in de tijdelijk omgetoverde Philipsvleugel, is kunst-

historische duidelijkheid echter ver te zoeken. Brandblussers zijn dán weer verstopt,

dán weer niet. Waarom heeft ‘De Magere Compagnie’ van Frans Hals en Pieter Codde

opeens twee chromen brandblussers — voor beide schilders één? Waarom zijn in

dezelfde zaal de brandblussers bij De Nachtwacht weggemoffeld achter onzichtbare

deurtjes? Waarom hangen er her en der in de Philipsvleugel brandblussers die alleen

maar goed kleuren bij de muren? En: waarom kiest de staf van het museum niet

langer principieel voor het in Amsterdam toch logische merk Ajax? Is dit post-

modern — alles door elkaar heen, zonder fundament? Het is te hopen dat na de

restauratie, in 2009, alles weer op zijn plaats hangt; de juiste schilderijen met de

juiste brandblussers.

The Dutch Queen Beatrix opens the Rembrandt 400 Memorial Year and exhibition ‘Rembrandt’s Mother’ at the Lakenhal 
in Leiden. (photo: Jeroen Swolfs, 2005)
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Rijksmuseum’s questionable policy

s it really an authentic Rembrandt, or is it not? The Rijksmuseum doesn’t always

seem to have the answer, judging from the exhibition ‘Really Rembrandt?’ and

the accompanying radio advertisements that, for commercial ends, even capitalised

on such doubts. ‘Really Rembrandt?’ is just one example of a wavering policy that,

according to insiders, is prevalent in the museum. Significant is the way in which fire

extinguishers are currently placed. In the old situation — before the restoration —

clear decisions were made: Rembrandt’s ‘Nightwatch’ was given a sparkling chromi-

um fire extinguisher whereas the ‘Militia Banquet’ by Van der Helst was matched by

a blazing red one. Today, in the temporarily transformed Philips Wing, art history’s

clarity is a distant reality. One day the fire extinguishers are hidden, the next day

they are in clear sight. Why does the ‘Meagre Company’ by Frans Hals and Pieter

Codde all of a sudden have two chromium fire extinguishers? Why are the fire extin-

guishers that go with the Nightwatch in that same room spirited away behind invisi-

ble little doors? Why do the fire extinguishers scattered about the Philips Wing only

match the colours of the wall? And why do the museum staff no longer opt for Ajax,

Amsterdam’s logical choice of brand? Is this a post-modern — a random mixed bag

without any foundation? We can only hope that after the restoration in 2009 every-

thing will be put back in the right place and the right paintings will be paired with

the right fire extinguishers.

Safety first; fire extinguisher at the Rijksmuseum.
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Speaking of Rembrandt worldwide...

In de Bijlmerbajes: Waarvoor zit je hier? —Ik heb een paar appels gestolen. 
—Jeetje, dat ze je daarvoor opsluiten. —Nou ja, Appels, Rembrandts...

In einem österreichischen Gasthaus: Mögen Sie Rembrandt? 
—Ja, ein kleines Gläschen könnte nicht schaden...

Op de Haagse Dennenweg: De echtgenote wacht verontrust haar man op: ‘Lieverd,
vandaag was de taxateur op bezoek, en zei dat onze Rembrandt hooguit 8 jaar oud is.’
—‘Maar schat,’ dat is toch niet zo erg, als hij maar echt is!’

En el museo: Al terminar su primer día en el trabajo, el vigilante le dice al director del
museo: ‘Puede estar orgulloso de mi; ¡Hoy he vendido un Van Gogh y un Rembrandt!’

In heaven: Vincent was standing at the corner of the bar in his local pub when his
mate Rembrandt came in. ‘Fancy a whiskey, Van Goghy?’ 
—‘No, it’s okay, I’ve got one ear.’

Have a break at the Rembrandtcorner at Jodenbreestraat.17
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Het mes snijdt aan twee kanten

oor de aangesneden ‘Nachtwacht’ in het Rijksmuseum moge dit bekend zijn.

Voor de onversneden Rembrandt fanaat zijn de meeste stukjes in dit boekje

gesneden koek. Wat niemand verder aansnijdt is de handelswijze van de heden-

daagse grafisch ontwerper, die te pas en te onpas de schaar zet in het werk van onze

grote meester. Of het nu de talloze museumbrochures betreft of de megalomane

spandoeken aan de gevel van het Rijksmuseum, geen enkel doek wordt gespaard. 

Dankzij de computer knipt iedereen er lustig op los, met een éénogige Saskia of een

geamputeerd bruidje tot resultaat. Het stoeiwerk van de ontwerper kent geen 

grenzen die samenvallen met de oorspronkelijke randen van het afgebeelde canvas. 

Daar komt bij dat de treurige beeldkwaliteit het peperdure fullcolour promotiemate-

riaal al amper rechtvaardigt. De gereproduceerde Rembrandt ziet bleek of lijdt aan

ernstige geelzucht, tenzij hij geschminkt is in de huisstijlkleuren van de sponsor.

The new currency in Leiden: the Rembrandt.
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Cutting Edge

his is certainly a good way to describe the mutilated ‘Nightwatch’ at Rijks-

museum. For all the avid Rembrandt fanatics out there, most parts of this book-

let are a cut-and-dried affair. But what no one seems to be looking at with sharp eyes

these days is the methods adopted by contemporary graphic designers. Season in,

season out, they do a cut-and-paste job of the great master’s works. Whether it’s the

numerous museum brochures or the larger-than-life banners on the façade of the

Rijksmuseum, no painting is spared. 

Thanks to computer programmes, everyone is cheerfully cutting away with results

varying from a one-eyed Saskia to an amputated Bride. The designers’ DIY ethos

shows no respect for the borders of the original canvases. What’s more, the hopeless

quality of the image does little to justify the expensive, full-colour materials used in

promotional campaigns. A reproduced Rembrandt looks pale or infected with yellow

fever, unless, of course, it has been applied a layer of make-up that conforms to the

colour palette of the sponsor’s brand.

The Rijksmuseum dresses up for the Rembrandt 400 celebrations.
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