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De schrijfkist 
van Sichterman

In november vorig jaar kocht het 
Groninger Museum op een veiling 
van Christie’s in Londen een 
prachtige schrijfkist, rond 1740-44 
gemaakt aan de Coromandelkust 
van India. Wat deze kist zo begerens-
waardig maakte voor het museum, 
is dat deze is gemaakt in opdracht 
van de rijke Groninger VOC-dienaar 
Jan Albert Sichterman.
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Jan Albert Sichterman (1692-1764) 
doorliep een indrukwekkende loop-
baan bij de Verenigde Oostindische 
Compagnie in de vestiging Hougly in 
Bengalen, ten noorden van Calcutta. 
Hij bekleedde verschillende functies 
totdat hij in 1734 directeur van de 
vestiging werd. Het leven in de Oost 
had beperkingen. Sichterman heeft 
zijn oudste kinderen voor hun 
 opvoeding al op zeer jonge leeftijd  
naar verwanten in Nederland  
gestuurd. 

Sichterman werd puissant rijk. 
Behalve producten van de  textiel - 

nijverheid vormde ook de door-
voer van opium een belangrijk 
handelsproduct van zijn standplaats. 
Zoals zoveel van zijn Europese 
tijdgenoten die hun fortuin in 
 andere continenten maakten, had 
hij meerdere Afrikaanse bedienden 
die via de slavenhandel naar Azië 
zijn vervoerd. Enkelen kwamen 
later mee naar Groningen, onder 
wie ‘Klaasje’, die werd benoemd in 
zijn testament. 

Sichterman keerde in 1745 als 
admiraal van de retourvloot van 
de VOC terug in Groningen om aan 

NIEUWE AANWINST

Schrijfkist
India, Coromandelkust
ca. 1740-44. Ebbenhout, ivoorinleg, 
zilverbeslag, koper, glas. B 63,5 D 43 H 14 cm 
Bijdrage: € 31.738, waarvan € 5.000 uit 
het Groninger Fonds en € 5.000 uit het 
Themafonds Toegepaste kunst en Design
GRONINGER MUSEUM 

Aangekocht met steun van de Vereniging  

Rembrandt (mede dankzij haar Groninger Fonds, 

haar Thema fonds Toegepaste kunst en Design en  

een particulier) 
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de Ossenmarkt een immens huis  
te betrekken waarin hij ook zijn 
kunst verzameling onderbracht.  
In aanvulling op de vele kunstvoor-
werpen en rariteiten die hij uit 
Azië had meegenomen, bouwde hij 
een verzameling op van meer dan 
400 schilderijen van Hollandse 
meesters uit de 17de en 18de eeuw. 
Naast dit grote huis liet hij het  
buitenverblijf Woellust in Veen-
dam bouwen. In 1764 overleed 
Sichterman, waarna zijn huis,  
buiten en verzamelingen moesten 
worden verkocht.

In de veilingcatalogus uit 1764 
waarin Sichtermans kunstschatten 
zijn beschreven, wordt ‘Een uit-
muntend Schryf-kistje, zynde van 
buiten allerkonstigt doorwerkt 
Ivoir’ vermeld, met nog twee soort-
gelijke kistjes.1 Er is uit de veiling 
ook door familieleden gekocht en 
vermoedelijk is de nieuwe aankoop 
een van deze drie schrijfkistjes.  
De laatste eigenaar van de nu ver-

worven kist was een nazaat van 
Sichterman. Deze familietak bezat 
oorspronkelijk nog een tweede, 
soortgelijke kist, die door een 
 dief stal is verdwenen en later zwaar 
gerestaureerd weer is op gedoken. 

EEKHOORN

De rechthoekige kist in het 
Groninger Museum is gemaakt  
van ebbenhout met zilverbeslag. 
Hij is ingelegd met ivoor in een 
 patroon van bloemen. Midden op 
de bovenkant bevindt zich een 
ovaal met het familiewapen van de 
familie Sichterman, met als wapen-
figuur de eekhoorn. Het binnen-
werk bestaat aan de beide zijkanten 
en aan de achterkant uit een smal 
vak met onder elk vak een laatje 
met een ivoren knop. De vakken 
aan de zijkant zijn afgesloten met 
een klep, gedecoreerd met een 
bloemrank in ivoor. Het rechter vak 
is korter omdat aan de uiteinden 
ruimte is voor een zilveren zand-

strooier – voor het absorberen van 
overtollige inkt op een beschreven 
blad – en een inktpot met zilveren 
deksel.

COROMANDELKUST

Er zijn enkele andere van dit soort 
kisten met familiewapens van  
VOC-bestuurders bewaard gebleven. 
Twee ebbenhouten kisten met  
een identieke vorm van decoratie 
dragen de wapens van Jan van 
Oordt (1701-1775) en van Galenus 
Mersen (1705-1750).2 De laatste 
werkte in Masulipatnam (Machili-
patnam) en eindigde zijn loopbaan 
daar als directeur van de VOC-
vestiging. Het Rijksmuseum heeft 
een kist van rood tropisch hout 
met hetzelfde inlegwerk met het 
wapen van George Tammo Falck 
(1714-1793), die vanaf 1738 een 
aantal jaren gestationeerd was aan 
de Coromandelkust.

Recent is betoogd dat deze 
schrijfk isten niet zoals doorgaans 

Portret van Jan Albert 
Sichterman met twee zonen
Philip van Dijk
1745. Olieverf op doek,  
148,5 x 117 cm
GRONINGER MUSEUM

Aangekocht met steun van de 
 Vereniging Rembrandt (mede 
dankzij het Prins Bernhard Fonds), 
de Commissie van  Spijsuitdeling  
en het J.B.  Scholtenfonds in 1992

Koffiekan met het wapen 
van Sichterman
China
1731-35. Porselein, H 31 cm
GRONINGER MUSEUM

Schotel en kop met het wapen  
van Sichterman
China
1735-44. Porselein, H 4,9 cm 
GRONINGER MUSEUM

Aangekocht met steun van de  
Vereniging Rembrandt in 1899 
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Noten

1 Catalogus van een fraay 
cabinet konstige en playsante 
schilderijen van de voornaamste 
en beroemste meesters…  
veil.cat. Groningen (Rudolph 
van Groenenburgh), 20 augus-
tus 1764, pp. 20-21, nrs. 8-10.

2  J. Veenendaal, ‘De herkomst 
van documentenkisten met 
 Nederlandse heraldische wapens 
van hoge VOC-functionarissen 
in Azië’, Aziatische Kunst 49 
(2019), 1, pp. 52-60.

3 E. Knol, ‘Voor Groningen ver-
worven in 2018’, Stad & Lande 
28 (2019), 1, pp. 3-8.
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wordt verondersteld in Vizaga-
patnam zijn gemaakt, waar de 
Engelsen hun handelspost hadden, 
maar in Masulipatnam, waar een 
handelspost van de VOC was. Een 
andere mogelijkheid is dat ze uit 
Bimilipatnam (Bheemunipatnam) 
komen, want ook daar was een 
handelspost van de VOC. 

SCHAKING

Sichterman liet naast de ebben-
houten kisten nog twee vergelijk-
bare kisten maken met hetzelfde 
soort inlegwerk van ivoor in rood 
hout met koperbeslag, de ene met 
de wapens Sichterman en Alberda, 
de andere met alleen het wapen 
Alberda. De eerste kist was bestemd 
voor zijn oudste zoon Antony Ewout 
en diens vrouw Josina Petronella 
Alberda, en de tweede voor haar 
familie. Het echtpaar was op 5 janu-
ari 1743 getrouwd. Dat huwelijk 
sprak niet vanzelf want Josina was 
een adellijke vrouw, dochter van 

de heer van Rensuma in Uithuizer-
meeden. Zij huwde behoorlijk 
 beneden haar stand. Sichterman 
junior had dit door schaking weten 
af te dwingen.3 Vader Sichterman 
hoorde dit nieuws in het najaar 
van 1743 en begreep dat hij bij de 
schoonfamilie van zijn zoon wat 
had goed te maken. Hij bestelde 
een prachtige sitsen doek met 
wapen en spiegelmonogram van 
zijn schoondochter en voor haar 
familie een schrijfkist. Die vererfde 
binnen de familie Alberda en is 
sinds 1951 een van de topstukken 
van de Menkemaborg in Uithuizen. 
Sichterman vertrok op 25 maart 
1744 uit Bengalen naar Batavia, om  
24 oktober 1744 naar Nederland  
te gaan. Hij moet de sits en kisten 
met het wapen Alberda dus hebben 
besteld tussen eind 1743 en het  
najaar van 1744. De ebbenhouten  
kisten met zijn eigen wapen had 
Sichterman mogelijk al enkele 
jaren eerder  besteld.

SICHTERMANIANA

Het Groninger Museum heeft een 
grote verzameling voorwerpen  
uit de collectie van Sichterman, 
waarvan porselein en schilderijen 
de hoofdmoot vormen. In 2014 
maakte deze collectie met stukken 
uit privébezit deel uit van een 
grote expositie. Inmiddels is de 
museumcollectie verder verrijkt 
met meerdere nieuwe objecten 
waaraan nu een uitmuntende 
schrijfkist met ‘allerkonstigst  
doorwerkt Ivoir’ is toegevoegd. 

Egge Knol

Conservator Groninger Museum

Met dank aan Jan Veenendaal,  

Guus Roëll, Jan van Campen, Ebeltje 

Hartkamp-Jonxis en Christiaan Jörg 

voor de discussie over schrijfkisten en 

de wapensitsen uit de Coromandelkust.

De schrijfkist in  
gesloten toestand


