
Onvergetelijk 

Bestuursleden van de ‘Vereniging Vrienden van de Musea Zutphen’ stelden elkaar onlangs 
de vraag “Welk kunstwerk is in jouw leven onvergetelijk?”. 
Als ‘bestuurslid - website beheer’ mag ik dat als eerste uit de doeken doen…. 

Geboren in Hilversum komt het Hilversums gemeentehuis bij mij als één van de eerste 
gedachten naar boven, een monumentaal kunstwerk uit 1931 van  Willem Marinus Dudok. 
Maaaaar…. als ik eerlijk ben… bleef ik als kind als aan de grond genageld staan toen ik 
samen met mijn ouders voor de eerste keer het Rijksmuseum in Amsterdam bezocht en ik 
oog in oog stond met het schilderij ‘De bedreigde zwaan’ van Jan Asselijn, ca 1650. 

De website van het 
Rijksmuseum zegt daar 
over: 
“Energiek verdedigt een 
zwaan haar nest tegen een 
hond. Het gevecht werd in 
latere eeuwen politiek 
geduid: de witte zwaan werd 
opgevat als de in 1672 
vermoorde staatsman Johan 
de Witt, die het land 
verdedigt tegen zijn 
vijanden. Met die 
interpretatie kwam het 
schilderij in 1800 als eerste 
aankoop in de Nationale 
Kunstgalerij (de voorloper 
van het Rijksmuseum) 
terecht.” 

En volgens Wikipedia (18 juni 2020): 
Het werk werd in 1784 voor het eerst gesignaleerd op de verkoping van de verzameling 
van de jurist Jean Deutz in Amsterdam. Later bevond het zich in de verzameling van Jan 
Gildemeester Jansz., wiens verzameling op 11 juni 1800 en volgende dagen publiek werd 
geveild in het Trippenhuis. De koper van De bedreigde zwaan was Cornelis Sebille Roos, 
een van de makelaars die de collectie van Gildemeester verkocht. Roos kocht het werk op 
de eerste verkoopdag (catalogusnummer 2) voor 95 gulden, met opgeld en tafelgeld kwam 
het eindbedrag uit op precies honderd gulden. Roos noemde dat zelf een “spotprys". Hij 
kocht het voor de Nationale Konst-Gallery in paleis Huis ten Bosch in toen Wassenaar, de 
voorloper van het Rijksmuseum in Amsterdam. Het was de eerste aankoop van dit 
museum. Het schilderij werd een dag later in een kist naar Huis ten Bosch vervoerd. Roos 
zegde toe dat het schilderij uiterlijk 13 juni in Huis ten Bosch aan de muur zou hangen.

Het kan geen toeval zijn…. de achternaam van de laatste koper luidt ‘Roos’, die van mij 
‘La Rose’.  
Grapje. 


