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OP DE BEURSVLOER

De AEX keek dinsdag uit-
eindelijk aan tegen een
verlies van 0,5% bij een
stand van 697,2 punten na
grotere verkoopdruk bij de
start van de handel. Hoofd
beleggingsstrategie Ralph
Wessels van ABN Amro
wijst erop dat het besluit
van de Bank of Japan om
de bandbreedte te verho-
gen voor het onder contro-
le houden van de rentecur-
ve, een grote rol speelde bij
de bedrukte start. „Maar
belangrijker voor het aan-
houdende negatieve senti-

ment is dat centrale ban-
ken, zoals de Fed en finan-
ciële markten, niet op de-
zelfde lijn zitten.” Bij de
hoofdfondsen ging vast-
goedfonds Unibail in de
uitverkoop en verloor 4,1%.
Philips koerste 2,9% lager.
Chipfondsen zaten ook in
de achterhoede vanwege
de oplopende rente. ASML,
ASMI en Besi zakten tot
1,4%. Wall Street klom iets
uit de schulp na de stevige
rit omlaag in voorgaande
handelsdagen. De Dow
Jones-index won 0,3%. 

AEX ZAKT WEG TOT ONDER
700 PUNTEN, OPLEVING VS

Op de beurs in
Parijs kreeg
Kering, het
Franse moe-
derbedrijf van
luxemerk
Gucci, minder
glans. Een
adviesverla-
ging door
Société Géné-
rale gaf ver-
koopdruk.
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V.l.n.r.
burgemees-
ter Jan van
Zanen,
Rembrandt-
kenner Jan
Giltaij,
Bredius-
curator
Willem-Jan
Hoogsteder
en cultuur-
wethouder
Saskia 
Bruines.

EEsscchheerr kkrriijjggtt
eeiiggeenn aammbbaassssaaddee

Kunstadvi-
seur Jim
v.d. Meer
Mohr tussen
Bredius-
bestuurders
Robert
Crince le
Roy (l.) en
Arent van
Sminia.

EZ-adviseur
Alice Rauch

(l.) en
bedrijfs-

jurist 
Barbara

Dordrech-
ter.
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VAN LEEUWEN

Burgemeester Jan van
Zanen was een van de
gasten bij de opening: „Als
burgemeester heb ik het
voorrecht om met enige
regelmaat honderdjarigen
te bezoeken”, sprak hij.
„Maar het komt niet zo
vaak voor dat het bij de
eeuweling om een muse-
um gaat.”

De eerste burger stond

ook stil bij de dood van
kunsthandelaar John
Hoogsteder, ’jarenlang
bestuurslid, financieel
ondersteuner en onbezol-
digd conservator’ van het
museum, wiens zoon Wil-
lem Jan in zijn voetsporen
is getreden. „Afgelopen
oktober overleed John,
negentig jaar oud: dezelfde
leeftijd die Abraham Bre-

dius bereikte.”
Daarna nam Van Zanen,

die zelf een biografie over
VVD-coryfee Haya van
Someren heeft geschre-
ven, Het Grote Rembrandt
Boek. Alle 684 schilderijen
in ontvangst van Jeroen
Giltaij. Deze Rembrandt-
kenner ontdekte dit jaar
dat de olieverfschets De
oprichting van Jezus aan

het kruis, die prijkt in het
jarige museum, niet van
een navolger maar van de
grote meester zelf is. Iets
wat eigenaar Abraham
Bredius altijd al had ge-
zegd maar door collega
kunsthistorici werd ont-
kend.

Een museum met zo’n
vooraanstaande collectie
in haar stad vervulde cul-

tuurwethouder Saskia
Bruines met trots. Binnen
haar grenzen heeft Den
Haag ook al publiekstrek-
kers als het Mauritshuis
en het Gemeentemuseum,
dat overigens tot verwar-
ring van buitenlandse
toeristen zijn naam heeft
veranderd in Kunstmuse-
um. De Haagse bestuur-
ster had goed nieuws: „Ik
presenteer binnenkort een
plan aan de gemeenteraad
om het Eschermuseum
van het voormalige Paleis
Lange Voorhout te ver-
plaatsen naar de oude
Amerikaanse ambassade,
twee deuren verder.”

Haagse kunstfans plei-
ten al heel lang voor deze
verhuizing omdat de grafi-
sche tekeningen van Mau-

rits Cornelis Escher veel
beter passen in de voor-
malige diplomatieke post,
die nu als tijdelijke exposi-
tieruimte wordt gebruikt.
Het gebouw is namelijk in
de jaren vijftig ontworpen
door Eschers tijdgenoot
Marcel Breuer. „Een ver-
rijking van het museum-
kwartier”, vond voorzitter
Rupert van Heijningen
van de Vereniging Vrien-
den van Den Haag, doe-
lend op het museumdichte
gebied rond het Lange
Voorhout en de Hofvijver.

Klein maar fijn. Aan de Lange Vijverberg in Den Haag
staat een statig woonhuis met daarin de collectie
van Abraham Bredius, eind 19e eeuw directeur van

het Mauritshuis. Honderd jaar geleden stelde de kunstken-
ner zijn verzameling oude meesters open voor het publiek.
Met een jubileumexpositie viert het museum deze mijlpaal.

Vrienden van Den Haag 
Herman Rosenberg (l.) en
Rupert van Heijningen.


