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Nieuws

Corinne van der Velden
Amsterdam

Een bekend portret waarop de schil-
der Anthonie van Dyck is afgebeeld
blijkt niet geschilderd door Peter
Paul Rubens, maar is hoogstwaar-
schijnlijk een zelfportret van de jon-
ge Anthonie van Dyck. Dat blijkt na
technisch onderzoek naar het schil-
derij, en wordt bevestigd door Ben
Van Beneden, directeur van het Ru-
benshuis in Antwerpen.

‘De aanwijzingen gaan richting
Van Dyck’, aldus Van Beneden. Hon-
derd procent zekerheid durft de di-
recteur pas te geven als het complete
onderzoek wordt gepubliceerd, ko-
mende herfst. Maar zondag vertelde
hoogleraar chemie Koen Janssens uit
Antwerpen al aan de Britse krant The
Sunday Times dat het onderzoek leidt
naar Van Dyck.

Janssens werkt als technisch on-
derzoeker samen met het Rubens-
huis aan dit onderzoek. Eerder was
hij betrokken bij technisch onder-
zoek naar werk van Vincent van
Gogh. Tegen The Sunday Times zei hij:
‘De weergave van gezichtstrekken en
dehaarpuntjeswijzenonomstotelijk
in de richting van Anthonie vanDyck
als de schilder van dit portret.’

Het is opmerkelijk dat Janssens als
technisch onderzoeker uitspraken
doet over de stijl en authenticiteit
van een schilderij. Doorgaans is dit
werk voor kunsthistorici. Zijn uit-
spraken hebben het Rubenshuis dan
ook in verlegenheid gebracht. Direc-
teur Van Beneden: ‘Het is jammer dat
er gelekt is,maar er is geen beenmee
gebroken. Het brengt dit onderzoek
onder de aandacht.’

De ondertekening werd blootge-
legd door een nieuwe techniek, X-
Ray Fluorenscence spectometry
(XRF), waarmee de afgelopen jaren
ook een zelfportret onder een schil-
derij van Vincent van Gogh en een
portret onder ‘een’ Francesco de
Goya werden gevonden. Deze tech-
niek legt in een keer eengroot opper-
vlakte onder een schilderij bloot.

Op het schilderij is een ongeveer
16-jarige Van Dyck te zien. Sinds me-
dio jaren negentig is het werk in be-
zit van hetmuseum. Toenwaren er al
vermoedens dat het mogelijk een
zelfportret was, zegt Van Beneden.
‘Waarom zou de grote Rubens die
jonge Van Dyck eren met een por-
tret? Hij schilderde alleen maar por-
tretten inopdracht, of voor zijn fami-
lie.’ Die vermoedens worden nu be-
vestigd door de XRF-opnamen.

De ontdekking schroeft de waarde
van het schilderij aanzienlijk op.
Want een zelfportret van Van Dyck is
zeldzamer en bijzonderder dan een
regulier portret door Rubens. Walter
Liedtke, conservator Europese kunst
in het Metropolitan Museum in New
York, zegt in The Sunday Times dat de
vondst de waarde van het werk mo-
gelijk zal verdubbelen: ‘Een zelfpor-
tret is erg bijzonder. Zeker voor Van
Dyck.’ Van Beneden spreekt dit ech-
ter dit tegen: ‘Heel misschien is zo’n
zelfportret van de jonge Van Dyck
meer waard. Maar ik steek er mijn
hand niet voor in het vuur.’

Anthonie van Dyck (1599-1641) was
de beroemdste leerling van Peter
Paul Rubens. Hij werkte na zijn leer-
tijd in Italië enwerd laterhofschilder
in Engeland, waar hij grote roem
kreeg als portrettist.

KUNST ONDERZOEKSRESULTATEN NAAR PORTRET VAN DYCK LEKKEN UIT

(Zelf)portret van Anthonie van Dyck (circa 1615).
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Röntgenonderzoek wijst uit dat een topstuk
uit het Rubenshuis waarschijnlijkmoet
worden toegeschreven aan Anthonie van Dyck.

Dit is een
Van Dyck

Eva Oude Elferink
Amsterdam

Het VU-Kamerorkest wordt 20 jaar
en het verjaardagscadeau is al uitge-
zocht: een compositie, speciaal ge-
schreven door Marion von Tilzer
voor het lustrumconcert op 4 no-
vember. Maar daar is wel geld voor
nodig en met fondsen alleen red het
Kamerorkest het niet. Via de website
voordekunst.nl probeert het orkest
daarom de resterende 1.600 euro op
te halen. Alle beetjes zijn welkom en
er staat ook iets tegenover. Voor 50
euro bijvoorbeeld krijgt de gever een
vrijkaartje voor het concert en een
glas champagne. Het lijkt te werken:
na een dag staat de teller op 175 euro.

Je publiek een bijdrage vragen
voor de voorbereiding van een eve-
nement, het is al lang niet gek meer.
Was crowdfunding een aantal jaar
geleden nog een vage term die uit
Amerika was komen overwaaien,
vandaag de dag is het een geaccep-
teerd middel voor creatieven om
hun projecten niet alleen gepro-
moot, maar ook gefinancierd te krij-
gen. Deze week passeerde de in no-
vember 2010 opgerichte crowdfun-
dingwebsite voordekunst (opgericht
vanuit het Amsterdamse Fonds voor
de Kunst, nu zelfstandig), bedoeld
voor kunstprojecten uit alle discipli-
nes, de miljoen euro aan donaties.
Een mijlpaal, aldus oprichter Roy
Cremers. ‘Demeerwaarde van crowd-

funding wordt steeds duidelijker.’
Nu de overheid snijdt in subsidies

voor kunst en cultuur, is het aan de
sector om zelf om met alternatieven
te komen. Dat het publiek daarbij
wordt aangesproken, noemt
Cremers een mooi bijverschijnsel.
‘Voor de oorlog kendeNederland een
vrij grote geefcultuur. Die is verloren
gegaan toen de overheid de grootste
financier vandekunstensectorwerd.
Nu wordt de band met het publiek
weer aangehaald.’

En met succes. Van kleine, lokale
projecten als de Volksopera Flora-
dorp uit Amsterdam Noord (op-
brengst 3.590 euro) tot een groot-
schalig project als een optreden van
het Concertgebouw Orkest met sin-

ger-songwriter Patrick Watson (op-
brengst 67.500 euro): inmiddels zijn
120 projecten gerealiseerd met dank
aan de donateurs via voordekunst.
Toch is het eenmisverstand alsmen-
sen denken dat crowdfunding een
oplossing is voor de kortingen op
kunstsubsidie, zegt Cremers. ‘Als je
afhankelijk wordt van donaties, ben
je even goed kwetsbaar.’

In feite is crowdfunding vooral be-
doeld als opstap naar grotere spon-
sors. Cremers: ‘Als jonge filmmaker
kun je niet zomaar aankloppen bij
een filmfonds. Dan moet je eerst iets
kunnen laten zien, een tastbaar pro-
duct. Het geeft ook aan dat er draag-
vlak is voor je werk wanneer honder-
denmensen je willen steunen.’

Dewebsite voor
crowdfunding
voordekunst.nl heeft
voor 120 projecten
eenmiljoen euro
bijeengesprokkeld bij
kunstliefhebbers. Met
vrijkaartjes en
champagne voor de
gevers.

Crowdfunders halen een miljoen euro op


