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Het is opvallend hoe groot het aan-
deel van particuliere middelen was 
in dit succesvolle bod. Behalve een 
bijdrage van de BankGiro Loterij 
was er de genereuze steun van de 
Vereniging Rembrandt en werd een 
zeer aanzienlijk deel ingebracht 
door het fonds van de Jaffé-Pierson 
Stichting. Zij achtte het belang van 

deze aankoop zo groot, dat zij hier-
voor de bijzondere stap tot opheffing 
maakte en haar gehele vermogen 
ter beschikking stelde (zie kader).

AMSTERDAM ALS CENTRUM

Nederland was in de 17de eeuw in 
een bijzondere positie, toen het als 
enig Europees land toegang had tot 
Japan. Men sloeg daar koper en  
zilver in, dat elders in Azië kon die-
nen om handelswaar mee te kopen. 
Al was de handel in porselein en 
lakwerk een relatief klein onder- 
deel van die handel, Nederland kon 
zich wel onderscheiden met die 
hoogwaardige producten. Het zeer 
welvarende Amsterdam was in het 
midden van de eeuw een belangrijk 
centrum voor kunst en kunst- 
nijver heid, waar naast meubelen,  
schilderijen en zilver ook dit soort 

Aziatische topwerken in de huizen 
van gefortuneerde kooplieden en 
regenten konden worden aange- 
troffen. Bovendien had de VOC  
met Japans lakwerk een belangrijke 
troef in handen. Zij kon dergelijke 
exclusieve voorwerpen voor de 
Europese elite beschikbaar maken, 
als handelswaar of als diplomatiek 
geschenk. Er was tot voor kort  
echter geen enkel stuk lakwerk van 
het hoogste niveau meer aanwezig 
op eigen bodem, en aangezien  
het hier om een iconisch werk  
gaat, dat kan staan voor de centrale  
positie van Amsterdam, is het ge-
rechtvaardigd om het werk te dopen 
als ‘de Amsterdamkist’. Met haar 
voyante verschijning maakt de kist 
bovenstaande aspecten voor het 
eerst in een enkele oogopslag  
duidelijk.

Rijksmuseum

Amsterdam

Japanse lakkist

Verzamelgebied: niet-westerse kunst

Japan, toegeschreven aan de Koamimakerij
ca. 1630-40. Lak op hout, ingelegd met goud, zilver, parelmoer en kristal, 63,5 x 144,5 x 73 cm
Bijdrage: € 800.000

Een meesterwerk van Japans lakwerk werd al als  
verloren beschouwd. Alles wat restte van een  
spectaculaire, grote kist was een zwartwit-foto in 
de catalogus van een in 1941 gehouden veiling in 
Wales. Specialisten zochten jarenlang zonder enig 
resultaat, totdat een veilingmeester dit voorjaar op 
bezoek ging bij een huis in de Loirevallei en daar de 
ontdekking van zijn leven deed. Op 9 juni kwam de 
kist onder de hamer en ging hij voor de ongekende 
prijs van 7,3 miljoen euro naar het Rijksmuseum.



VERBIJSTERENDE KWALITEIT

De kist is een hoogtepunt van 
Japanse lakkunst én van de uiterst 
luxueuze Aziatische kunstnijver-
heidsproducten die de VOC en  
haar dienaren in de 17de eeuw naar 
Europa brachten. De kwaliteit van 
het lakwerk is verbijsterend hoog en 
dat valt direct op. Ieder detail is per-
fect uitgevoerd en de compositie is 
op elk niveau in balans. De blik kan 
zo naar believen in- of uitzoomen 
op willekeurig welk gedeelte en 
daar altijd volmaaktheid aantreffen. 
Het goudlak is van een fenomenale 
rijkdom aan schakeringen en nuan-
ces. Het wordt gemaakt door het 
slijpsel van verschillende kleuren 
goud en zilver, al naar gelang het 
gewenste effect variërend van grof 
tot fijn, te strooien in de nog natte 
lak. Voor een volledig egaal kleurvlak 
moest dat vanzelfsprekend met de 
grootste nauwkeurigheid gebeuren. 

De gestrooide versiering is gecom-
bineerd met inlegwerk in de vorm 
van gesneden stukjes goud- en zilver-
folie, parelmoer en zelfs kristal. 
Kenmerkend voor het hoge niveau 
is verder de variatie in reliëf, waar-
mee diepte in de voorstelling werd 
verkregen en details konden worden 
geaccentueerd. De verhoogde delen 
zijn apart opgebouwd voordat de 
decoratie in goud in verschillende 
technieken werd aangebracht.

HET VERHAAL VAN GENJI

Op verschillende panelen zijn voor-
stellingen uit de klassieke Japanse  
literatuur aangebracht. De binnen-
kant van de deksel toont een scène 
uit het verhaal van de broers Soga, en 
op de voorkant is een majestueuze 
verbeelding te vinden van een hoofd- 
stuk uit de 11de-eeuwse vertelling 
over prins Genji. De vrouwelijke  
auteur van deze oudste roman ter 

wereld neemt de lezer mee naar de 
verfijnde wereld van het keizerlijk 
hof, met als leidraad de romantische 
avonturen van de prins. Met uitzon-
derlijk gevoel voor psychologie  
portretteert zij Genji’s levensloop: 
van zijn amoureuze avonturen als 
jonge, aantrekkelijke hoveling tot 
zijn diepe leed als op zijn oude dag 
zijn geliefde overlijdt. Thema’s als 
vergankelijkheid, illusies en de  
grillige spelingen van het lot worden 
in elegant proza gesponnen rond 
zijn wederwaardigheden, vaak meer 
gesuggereerd dan direct aangeduid.

Op het voorpaneel van de lakkist 
zien we een episode uit het hoofd-
stuk De tyfoon, waarin Yugiri, de zoon 
van Genji, in de vroege ochtend na 
een hevige storm arriveert bij het 
vrouwenverblijf waar men bezig is 
de aangerichte chaos in de tuin te 
herstellen. Sommige vrouwen en 
meisjes proberen wat herfstbloemen 

te redden en anderen leunen tegen 
de balustrades. De onbestendigheid 
is een afspiegeling van de roerige 
gevoelens van de 19-jarige Yugiri in 
deze passage, hier verbeeld door de 
donkere stormwolken die nog 
boven de gebouwen samenpakken. 
Normaal zijn de vrouwenvertrekken 
voor het oog afgeschermd met  
bamboegordijnen, maar als gevolg 
van de ongebruikelijke situatie zijn 
ze opgerold en kan Yugiri’s oog 
voor het eerst vallen op de oogver-
blindend mooie minnares van zijn 
vader. Zijn hart springt op, terwijl 
hij zich tegelijkertijd scherp bewust 
is van de ongepastheid van zijn  
gevoelens.

De lakwerkers hebben de on- 
wezenlijke sfeer van de ochtend  
uitstekend weten te treffen, met de 
verspreide figuren die zich niet goed 
raad lijken te weten met de aange-
richte stormschade. De detaillering 
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De recente aankoop door het 
Rijksmuseum van een uitzonderlijke 
Japanse lakkist, door de VOC via Decima 
vóór 1641 gebracht naar Amsterdam  
en vervolgens terechtgekomen in de  
collectie van kardinaal Mazarin, kon tot 
stand komen mede dankzij de grootse 
schenking van de Jaffé-Pierson Stichting 
ten bedrage van 2,6 miljoen euro.  
Deze genereuze geste hield tevens de  
liquidatie in van het gehele vermogen 
van de Jaffé-Pierson Stichting en bete-
kent daarmee het einde van de Stichting. 
Een goede reden om de historie van de 
Stichting kort te schetsen.

De Jaffé-Pierson Stichting is in 1978  
ontstaan – bij testament – uit de nalaten-
schap van dr. Paul J. Jaffé. Zijn echtgenote, 
Caroline Pierson, jongste dochter van de 
oprichter van de Amsterdamse bankiers-
firma Pierson, heeft bij haar overlijden in 
1994 eveneens haar gehele vermogen 

Waar te zien in het Rijksmuseum?
De nieuwe aanwinst zal worden getoond in zaal 2.9, 
waar het thema ‘Nederland overzee’ is. Hoewel in Japan 
gemaakt, vertelt de lakkist een belangrijk verhaal over 
de creativiteit en het ambitieniveau van 17de-eeuwse 
Nederlanders. Kenmerkend is dat die zich niet tevreden 
stelden met het verwerven van het fraaiste wat in Japan 
werd aangeboden, maar zich tevens actief bemoeiden  
met het bestellen van nieuwe, onovertroffen voorwerpen.  
Zo is de vorm van de nu aangekochte kist door 
Nederlanders bepaald: dergelijke grote kisten werden in 
Japan zelf niet gebruikt. Als opdrachtgever bepaalden zij 
dus mede het artistieke proces.

De Japanse lakkist voegt een prachtig hoofdstuk toe aan 
de presentatie van de Gouden Eeuw op de hoofdverdieping 
van het vernieuwde Rijksmuseum. Het internationale  
karakter van die eeuw dreigt soms enigszins op de achter-
grond te raken, doordat juist kunstwerken met de grootste 
allure naar het buitenland zijn verkocht – soms al heel snel, 
zoals in het geval van deze lakkist, die al spoedig naar 
Parijs verdween. 

 
Reinier Baarsen

Senior conservator meubelen

Een ‘grande finale’ voor  de Jaffé-Pierson Stichting 
De aankoop van de Japanse 

lakkist slaagde, zo schreef Le 
Figaro na afloop van de veiling, 

doordat ‘les conservateurs 
du Rijksmuseum ont eu 

l’intelligence de réunir les plus 
grands mécènes de leur pays’ 

om de aankoop mogelijk te 
maken, iets wat in Frankrijk 

niet was gebeurd. Twee dagen 
voor de veiling besloot de 

Jaffé-Pierson Stichting haar 
fondsvermogen beschikbaar 
te stellen. Met deze gelden, 

aangevuld met die van 
de BankGiro Loterij en de 

Vereniging Rembrandt, werd 
de kans op succes reëel. Dit 

vormde de aanleiding om het 
bestuur van de Jaffé-Pierson 

Stichting – en via hen de 
oprichters van de Stichting –  

het woord te geven. 
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is ongelofelijk: elk bloemblaadje is 
tot in het kleinste detail uitgewerkt 
en de verfijnde textielmotieven zijn 
op alle kledingstukken individueel 
weergegeven. Met ingelegde bolle-
tjes zilver zijn de dauwdruppels van 
de vroege ochtend aangeduid.

VAN KYOTO NAAR EUROPA

Lakwerk van deze kwaliteit werd in 
de 17de eeuw alleen in Kyoto ge-
maakt, waar een hoogontwikkelde 
markt was van afnemers uit de en-
tourage rond het keizerlijk hof. Zij 
waardeerden het spel van literaire 
verwijzingen en de verfijndheid van 
de ingewikkelde laktechnieken. De 
militaire adel die het land bestuurde 
afficheerde zich voor officiële gele-
genheden graag met de aristocrati-
sche Kyotostijl en in de collectie  
van de Tokugawa, de clan die de 
shogun leverde, is een huwelijksset 
overgebleven waarvan de versiering 

onmiskenbare overeenkomsten  
vertoont met de kist in het Rijks-
museum. Van deze huwelijksset is 
bekend dat hij tussen 1637 en 1639 
is vervaardigd in de werkplaats van 
de tiende generatie van de beroemde 
Koamifamilie, Koami Nagashige 
(1599-1651).

Deze datering komt goed over-
een met de tijd waarin de kist moet 
zijn gemaakt, want lakwerk van deze 
kwaliteit mocht alleen in de jaren 
1630 worden uitgevoerd. Daarna 
verbood de Japanse overheid de  
export. Stukken van dit niveau  
worden in de literatuur omschreven 
als ‘the Fine Group’, die uit twaalf 
stukken bestaat – kleinere dozen,  
juwelenkistjes, kabinetten en grotere 
kisten – waarvan dit het laatste 
exemplaar was dat zich nog niet in 
een openbare collectie bevond. Het 
is het grootste en samen met een 
vergelijkbare kist in het Victoria & 

aan de Stichting nagelaten. Beide stichters waren 
grote kunstliefhebbers. 

In die eerste jaren, toen het bestuur ten huize 
van mevrouw C. Jaffé-Pierson in Valkeveen ver-
gaderde, was de Stichting te beschouwen als een 
verlengstukstuk van de privéliefdadigheid van 
het echtpaar Jaffé-Pierson. Daarin speelden  
katholieke doelen een zekere rol en ook de  
financiële ondersteuning van wetenschappelijke 
projecten van diverse aard.

De eerste voorzitter was Allard Jiskoot, Pierson- 
firmant en afstammeling van de Amsterdamse 
Pierson-oprichter. Onder zijn opvolger, dr. Henri 
Daniël Pierson, eveneens firmant van het bankiers-
huis, werd het subsidiebeleid van de Stichting 
meer omgebogen naar de financiële ondersteu-
ning van kunstprojecten.

Op instigatie van dr. H.D Pierson trad eind 
jaren tachtig dr. Simon Levie, voormalig directeur 
van het Rijksmuseum, tot het bestuur van de 
Stichting toe. Dankbaar gebruik makend van de 
grote expertise van dr. Levie, is het bestuur zich 
heel bewust gaan toeleggen op het mogelijk 

maken van belangrijke toevoegingen aan het  
nationale museaal bezit. 

De uitgangspunten van dit subsidiebeleid 
waren: geen geld oppotten; de kwantiteit van  
de giften beperken ten faveure van incidenteel 
kwalitatief hoogwaardige aankopen, waarbij de 
Stichting met haar kleine bestuur slagvaardig  
kon handelen.

Als voorbeelden van dit beleid noemen wij  
hier de aankoop in 2003 door het Mauritshuis 
van twee monumentale portretten door  
P.P. Rubens en de verwerving in 2008 door  
het Amsterdams Historisch Museum van het  
belangwekkende, immers ongebruikelijke, 
Gezicht op Amsterdam vanaf de Amsteldijk door 
Jacob van Ruisdael. Regelmatig ook heeft de 
Jaffé-Pierson Stichting door haar snelle en alerte 
optreden, bijvoorbeeld op de TEFAF, bijzondere 
aanwinsten uit de oudheid voor het Allard 
Pierson Museum – vernoemd naar de grootvader 
van Caroline Pierson – mogelijk weten te maken. 

Voor het Rijksmuseum heeft het echtpaar 
Jaffé-Pierson altijd een bijzondere belangstelling 

gehad, hetgeen moge blijken uit het grote  
aantal schenkingen bij hun leven ten behoeve 
van de zilvercollectie van dit Museum. In die  
traditie heeft ook de Jaffé-Pierson Stichting  
diverse zilveren objecten aan het Rijksmuseum 

Een ‘grande finale’ voor  de Jaffé-Pierson Stichting 

Gezicht op Amsterdam vanaf de Amsteldijk

Jacob van Ruisdael

Ca. 1680. Olieverf op doek, 53,4 x 67,6 cm

AMSTERDAM MUSEUM

Detail voorpaneel
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Albert Museum het meest opzien- 
barende stuk uit de groep. Alle 
twaalf voorwerpen zijn door hoge 
functionarissen van de Nederlandse 
VOC besteld en verhandeld, al is in 
het geval van de kisten vooralsnog 
onduidelijk wie dat zijn geweest.

EEN HERKOMST VAN FORMAAT

Ook al ontbreekt de eerste schakel, 
de herkomst van de kist is bepaald 
indrukwekkend. Hij kwam waar-

schijnlijk al in 1658 in het bezit van 
Jules, kardinaal Mazarin, destijds de 
grootste collectioneur in Parijs, en 
de inspirator van de koninklijke  
verzamelingen van Lodewijk XIV. 
De kardinaal had zelfs twee van deze 
zeldzame lakkisten in zijn verzame-
ling. Na vererving in de familie 
Mazarin verwierf William Thomas 
Beckford het stuk in 1801. Enkele 
decennia later ging het over in de 
handen van zijn zwager Alexander, 
10de hertog van Hamilton, tot  
financiële moeilijkheden diens 
kleinzoon in 1882 tot verkoop 
dwongen. Een andere collectioneur 
van naam, Sir James John Trevor 
Lawrence, sloeg zijn slag en liet  
de kist de hoofdrol spelen in zijn 
omvangrijke en befaamde Japanse 
lakverzameling. De volgende eige-
naar verwierf de kist in 1916, maar 
bij de veiling van diens bezittingen 
in 1941 raakte te midden van de 

oorlogsperikelen het belang ervan 
uit het oog. Tot 1970 bevond de lak-
kist zich in de Londense wijk South 
Kensington, nota bene op een 
steenworp afstand van het Victoria 
& Albert Museum, waar inmiddels 
het tweede exemplaar van Mazarin 
een topstuk van de verzameling was 
geworden. Vanaf het midden van de 
jaren 1980 zette het Britse museum 
een uitgebreide zoektocht naar de 
verdwenen kist op touw, maar die 
was toen inmiddels Londen ontglipt 
en naar Frankrijk vervoerd. Hier 
was hij – getuige de kringen op de 
bodem – in gebruik als drankkast, 
tot dit voorjaar, toen de eigenaar  
de veilinghouder na taxatie van  
een ander voorwerp in huis nog 
even een glas aanbood. De rest is  
geschiedeniss

Menno Fitski

Conservator Oost-Aziatische kunst

geschonken, waaronder een vroeg 19de-
eeuwse koffiepot van Amsterdams zilver en 
onderdelen van een zilveren theeservies.

Echter, als meest in het oog springende  
aankopen door het Rijksmuseum, waarbij  
de Jaffé-Pierson Stichting, naast de  
Vereniging Rembrandt en anderen, een  
beslissende rol heeft gespeeld, kunnen  
worden vermeld:
 p Het aan Michiel Coxie toegeschreven  
karton voor De landing van Scipio Africanus 
bij Carthago. Dit geschilderde patroon is  
zeldzaam, omdat dergelijke kartons meestal 
direct werden vernietigd na het gereed komen 
van het tapijt of zijn vergaan met de tijd.
 p Een 18de-eeuwse pendule van verguld en 
gepatineerd brons van Julien le Roy en een 
pendule van Rudolph L. Cresp, eveneens 
18de-eeuws.

En nu dan tot slot deze unieke Japanse lakkist 
van vóór 1641, toen de Shogun verdere uitvoer 
van lakkisten verbood.

Indachtig zeker ook de wens van de beide 
stichters, die twee van de huidige bestuurs- 
leden nog persoonlijk hebben gekend, heeft 
het fungerende bestuur niet lang hoeven na te 
denken over de subsidiëring van deze aankoop. 
Zelfs niet toen dit de liquidatie van de Stichting 
betekende: “Investeren in ‘de Collectie  
Nederland’ door het desinvesteren van je  
vermogen en het opheffen van jezelf”.

Welke mooiere ‘grande finale’ had het bestuur 
van de Jaffé-Pierson Stichting zich kunnen 
wensen?

Mr. Gerhard A. Greidanus
Waarnemend-voorzitter en penningmeester

Mr. Angela M.M.I.H. Paulussen 
Secretaris

Jhr. dr. F. Ernst Vegelin van Claerbergen 
Lid van het bestuur

Prof. dr. Peter A. Hecht 
Lid van het bestuur

De lakkist is verworven  
met steun van de 
Vereniging Rembrandt, 
de Jaffé-Pierson Stichting 
en de BankGiro Loterij

Tapijtontwerp met de landing van Scipio  

Africanus bij Carthago

Ontwerp toegeschreven aan Michiel Coxie I

ca. 1555. Gouache op papier, 

248 x 257 cm
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