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Dagje Alkmaar

Voor het eerst in de geschiedenis is er een

Nóg een vaandeldrager

De kleding van de Vaandeldrager

Rembrandt in Alkmaar te zien. De Vaandel-

drager zal in de hele maand juli in Stedelijk

Hoewel de Vaandeldrager van Rembrandts

Rembrandts vaandeldrager is niet alleen in

Museum Alkmaar te bezichtigen zijn. Dit

fraai is gekleed, zullen mensen in de zeven-

Alkmaar. Hij zal worden vergezeld door een

schilderij is in 2021 verworven door de

tiende eeuw hem waarschijnlijk niet heel

vaandeldrager die geschilderd is door

Nederlandse Staat. Voordat Rembrandts

modieus hebben gevonden. Zijn kleding is

Alkmaars ‘eigen’ meester: Caesar van

Vaandeldrager zijn definitieve plek in het

zelfs voor die tijd behoorlijk ouderwets en

Everdingen.

Rijksmuseum zal innemen, reist het

werd grotendeels gedragen door mensen

schilderij eerst langs alle Nederlandse

die zo’n honderd jaar daarvoor leefden, in

een tentoonstelling aan het werk van Van

provincies. Voor Noord-Holland is de keuze

de zestiende eeuw. Waarschijnlijk baseerde

Everdingen. Het was toen al uit de boeken

gevallen op Alkmaar. Daar zal het tezamen

Rembrandt de kleding (en zelfs de snor) van

bekend dat Van Everdingen een

met een vaandeldrager van Caesar van

de vaandrig op oude prenten. Hij

vaandeldrager geschilderd had en dat dit

Everdingen te zien zijn.

verzamelde zulk materiaal en liet zich er

werk zich in een privécollectie bevond. In

vaak door inspireren.

2019 kwam het schilderij ineens

In 2016 wijdde Stedelijk Museum Alkmaar

bovendrijven.
De Vaandeldrager van Rembrandt is een

Met de bekendmaking van de aankoop

Wat is een vaandeldrager?

van Rembrandts vaandeldrager en diens

topstuk en geldt als een van de hoogtepunten in de Nederlandse kunsthistorie.

Een vaandeldrager of vaandrig draagt

tournee door de Nederlandse provincies

Rembrandt gebruikte zichzelf als model en

de vlag van een schutterij of legereenheid.

was een combinatie tussen de twee werken

liet met dit schilderij zien wat hij in huis had.

Hij gaat fraai gekleed, als herkenbaar

snel gemaakt. De eigenaar van de Van

Er zijn aanwijzingen dat Rembrandt het

verzamelpunt en boegbeeld van zijn com-

Everdingen werd bereid gevonden om het

doek niet in opdracht schilderde maar het

pagnie. Het vaandel symboliseert de moed

schilderij uit te lenen en na enige restau-

doek zelf in huis hield. Waarschijnlijk wilde

en eer van zijn eenheid; dat verdedigt hij

ratiewerkzaamheden, prijkt het werk in juli

de Hollandse meester met dit schilderij zijn

met zijn leven. Daarom moet hij vrijgezel

2022 in Stedelijk Museum Alkmaar.

uitzonderlijke talent voor het verbeelden

zijn: als hij omkomt in de strijd, laat hij geen

van licht, vorm en diepte etaleren. De

weduwe en kinderen achter.

vaandeldrager als reclamebord.

Van Everdingen, de Vaandeldrager, ca. 1650

Rembrandt, de Vaandeldrager, 1636

Stedelijk Museum Alkmaar is één van de

Uitzonderlijk is de grote collectie van

Ook presenteert Stedelijk Museum Alkmaar

oudste musea van Nederland en verbindt

Caesar van Everdingen en de grote collectie

werken van Charley Toorop, Edgar Fernhout

mensen, kunst en geschiedenis. Het

schuttersstukken, waarop ook vaak

en Eva Besnyö. De werken zijn verbonden

museum presenteert een fraaie collectie

vaandeldragers zijn te zien.

met elkaar door de familiebanden van de

oude en moderne kunst, kunstnijverheid en
stadsgeschiedenis.

makers en de periode en plaats waarin de
Liefhebbers van de Bergense School, de

kunstwerken zijn gemaakt. De tijdelijke

eerste expressionistische beweging van

expositie is een bijzondere samenkomst

Nederland uit het eerste kwart van de 20e

van al het werk van de drie kunstenaars uit

In de vaste collectie van het museum zijn

eeuw, kunnen hun hart ophalen in het

eigen collectie van het museum.

onder meer schilderijen van 16e en 17e

museum. In de vaste tentoonstelling komen

eeuwse meesters als Jacob Cornelisz van

de oeuvres van kunstenaars als Else Berg,

Oostsanen, Maarten van Heemskerck,

Mommie Schwarz, Leo Gestel, Dirk Filarski,

Gerard van Honthorst, Pieter Jansz

Gerrit Willem van Blaaderen, Arnout Colnot

Saenredam en Emanuel de Witte te zien.

en Piet en Matthieu Wiegman ruim aan bod.

Rudi van de Wint

Van 4 juni t/m 30 oktober 2022 presenteert
Stedelijk Museum Alkmaar Reis naar het
oneindige van Rudi van de Wint. Het is de allereerste overzichtstentoonstelling gewijd
aan deze bijzondere kunstenaar.
Het museum presenteert Rudi van de Wints
conceptuele werk, zijn schilderijen, zijn
sculpturen en de modellen daarvan. Dit
alles vormt de opmaat voor zijn magnus
opus: De Nollen in Den Helder, het landschap als kunstwerk. De expositie biedt
inzicht in de ontwikkeling van zijn indrin-

gende oeuvre en de reikwijdte ervan. Van
zijn conceptuele werk van zijn alter-ego’s
Rudi en Jochum, tot meer mystiek werk
waarin hij het ‘oneindige’ van zijn licht en
het kosmische in beeld brengt.
In honderden schilderijen zien we hoe hij
toewerkt naar de plafondschildering voor
Paleis Noordeinde en zijn grote werken
voor de Tweede Kamer.

Koop je (combi De Nollen)ticket online op
www.stedelijkmuseumalkmaar.nl

Rudi W. van de Wint (Den Helder, 1942 – 2006)
is misschien wel de onbekendste bekende kunstenaar van Nederland.
Miljoenen mensen zagen (tot voor kort) zijn
enorme roodzwarte schilderijen in de Tweede
Kamer dagelijks live op televisie. Het Nederlandse landschap is bovendien gelardeerd met zijn
werken. Denk aan de omstreden Tong langs de
A6 in Flevoland en de Velden van Nevel bij Hoogeveen, postuum door zijn zoons gerealiseerd.
Stedelijk Museum Alkmaar biedt zijn bezoekers
een gratis fiets- en wandelroute langs Van de
Wint’s monumentale beelden in Noord Holland.
Van de Wint is een uitzonderlijke kunstenaar
die in de Nederlandse kunst een geheel eigen
positie inneemt. Zijn chef d’oeuvre, Project De
Nollen in Den Helder, is een beeldenpark en
kunstproject van een voor Nederland ongekende omvang en ambitie. De samensmelting
van schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur en natuur tot één geheel, naar ontwerp
van de kunstenaar, maakt De Nollen uniek in de
wereld. Project De Nollen is nooit af, toen niet,
en nu ook niet. Nog steeds komen er nieuwe
projecten, sculpturen en gebouwen bij. Zo blijft
Project De Nollen, ook na het plotselinge over lijden van de kunstenaar in 2006, als uniek landschapskunstwerk groeiend en in ontwikkeling.
Het werk van Rudi van de Wint is in vooraanstaande kunstcollecties opgenomen, zoals
het Kröller-Müller Museum in Otterlo en het
Stedelijk Museum Amsterdam. Zijn werk is
tentoongesteld in binnen- en buitenland, maar
nooit eerder was er een overzichtstentoonstelling van zijn oeuvre.

Het landschap als kunstwerk:
De Nollen
Maak kennis met de sculpturen van Rudi
van de Wint op de plek waar zijn beelden en
de natuur samenkomen.
Bezoek zijn levenswerk ‘Project De Nollen’.

Hier komen schilderijen, sculpturen, architectuur en landschap samen in een groots
gesamtkunstwerk, ondergronds en bovengronds, licht en donker, spelend met de

elementen, gebouwd voor de eeuwigheid.
Zie www.projectdenollen.nl voor meer informatie over rondleidingen en tickets of
luister de driedelige podcast op Spotify.

Een bruisende stad
tussen het groen en de
kust: dat is Alkmaar!
Je vindt er natuurlijk de beroemde
kaasmarkt, maar Alkmaar heeft ook een
groot aanbod fijne restaurants, leuke
winkels én gezellige festivals en
evenementen. Daarnaast is er genoeg te
beleven op cultureel en historisch vlak, met
o.a. een prachtig stadhuis, diverse musea,
fotogenieke grachten en verborgen hofjes.
Alkmaar is dé perfecte plek voor een leuke
stadswandeling, maar als je die samen met
een stadsgids maakt, dan leer je onderweg
meteen van alles over de stad! Liever zelf
op pad? Start dan bij de VVV in het
Waaggebouw op het Waagplein - hier
worden verschillende wandelroutes
verkocht, met een korte geschiedenis over
Alkmaar. Je kunt hier natuurlijk ook terecht
voor fietsroutes, o.a. door de prachtige
natuur en eeuwenoude dorpjes van het
Land van Leeghwater. Vanuit Alkmaar fiets
je binnen een half uurtje naar het mooie
duin- en kustgebied van Bergen (aan Zee),
Egmond, Schoorl en Castricum. Ontdek je

de stad liever vanaf het water? Het is op

Tussen het winkelen door geniet je van een

meerdere plekken mogelijk om een bootje

welverdiende lunch op één van de zonnige

te huren óf een georganiseerde rondvaart

terrassen van Alkmaar. Daarnaast barst de

te maken, inclusief leuke weetjes over

stad van de gezellige koffietentjes,

Alkmaar.

ambachtelijke ijssalons en bijzondere

Alkmaar is een echte winkelstad! Grote

delicatessenwinkels. Dat wordt nog lastig

ketens vind je voornamelijk in de

kiezen! Blijf daarom langer dan één dag,

Langestraat, maar als je naar d’Oude Stad

zodat je de stad echt goed kunt ontdekken.

gaat, zul je worden verrast door een enorm

Gelukkig heeft Alkmaar veel verschillende

aanbod originele winkels, in een sfeervolle

hotels, met ieder zijn eigen charmes.

en historische winkelstraat.

Vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 juli
Festival - Move the City
Met special Guest: Rembrandt!
Tout cultureel Alkmaar bundelt haar
krachten voor een weekend vol theater,
kunst, muziek en bijzondere ontmoetingen.
Benieuwd wat er te doen is in Alkmaar?
Wandel of fiets in door het veelzijdige

Check de actuele uitagenda, met o.a.

Noord-Hollandse landschap, door de

festivals, evenementen en nog veel meer

eeuwen heen door kunstenaars verbeeld.

andere leuke tips. Scan de code of kijk op

Vind inspiratie op

www.visitalkmaar.nl

www.odeaanhetlandschap-nh.nl

Plan je bezoek

Elke zondagmiddag om 14:00 uur kunt u
op vertoon van uw ticket aansluiten bij

Stedelijk Museum Alkmaar

een gratis inlooprondleiding bij de ten-

Canadaplein 1. 1811 KE Alkmaar

toonstelling Rudi van de Wint - Reis naar

info@museumalkmaar.nl | 072 – 5489789

het oneindige. Zie
www.stedelijkmuseumalkmaar.nl

Elke dag open

Elke vrijdag in juli
Rembrandt op de kaasmarkt
In juli is Rembrandt elke vrijdag te vinden

Het museum is in juli dagelijks geopend

op de kaasmarkt van Alkmaar. Grijp je

van 11.00-17.00 uur.

kans voor een fotomoment!

Tickets
Volwassenen: €13,50
CJP / AlkmaarPas: €9,50
Gezinsticket (2 volw. + kinderen): €19
Combivoucher De Nollen: €19,50
(alleen online verkrijgbaar)
Jongeren t/m 18 jaar, Vriend, Museumkaart, ICOM, Ver. Rembrandt: gratis
Gratis toegang op maandagen in juli.

Ontdek de beelden van Rudi van de Wint
met de gratis fiets- en wandelroute langs
zijn beelden in Noord Holland terwijl je
luistert naar de podcast.

Vrijdag 17 juli om 14:00 uur

Verkrijgbaar bij Stedelijk Museum Alkmaar

De Vaandeldrager Van Rembrandt

en Project De Nollen.

Lezing door Friso Lammertse
Friso Lammertse, conservator 17de

Koop je ticket op

eeuwse Nederlandse schilderkunst van

www.stedelijkmuseumalkmaar.nl

het Rijksmuseum, verzorgt een speciaal
Vaandeldragercollege in Stedelijk
Museum Alkmaar.
Deze bijlage bij NRC Handelsblad is mogelijk gemaakt door het
Stimuleringsfonds Alkmaar en ontwikkeld door Stedelijk Museum
Alkmaar i.s.m. Alkmaar Marketing.

Lindegrachtconcerten dit jaar op het
Canadaplein met Merel Vercammen |
Dominique Vleeshouwers (12 juli),
Ekaterina Levental| Intercontinental EnBezoek Rudi van de Wint ook in de
www.grotekerk-alkmaar.nl

semble (26 juli) en ICP Orkest (9 augustus)
Zie www.lindegrachtconcert.nl
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