De BankGiro Loterij maakt je rijker
Gemiddeld 1 op de 5 wint in de BankGiro Loterij! Door mee te spelen maakt
u niet alleen kans op de ruim 150.000 maandelijkse prijzen – met de helft
van uw inleg steunt u bovendien het behoud van het cultureel en historisch
erfgoed in Nederland. In 2008 schonk de BankGiro Loterij 58 miljoen euro
aan 51 culturele organisaties, waaronder de Hermitage Amsterdam.

Het Amstelhof aan de Amstel heeft een interessante metamorfose ondergaan
van bejaardentehuis tot dependance van de Hermitage in Sint Petersburg.
Vrijdag 19 juni 2009 is de Hermitage Amsterdam officieel geopend door
Koningin Beatrix en de Russische president Medvedev. Voor deze feestelijke
gelegenheid heeft TNT een exclusieve postzegelcollectie uitgebracht, in samenwerking met de BankGiro Loterij en de Hermitage Amsterdam.

Het Amstelhof

Postzegels deel 1 voorkant

De Hermitage Amsterdam is de belangrijkste dependance van de
befaamde Hermitage in Sint Petersburg. In dit museum, één van de
grootste en meest aansprekende ter wereld, zijn meer dan 3 miljoen
schilderijen, tekeningen, prenten, beelden en sieraden te bewonderen. De openingstentoonstelling in de Hermitage Amsterdam – ‘Aan
het Russische Hof’ – is met ruim 1800 objecten een van de grootste
tentoonstellingen die ooit in Nederland is georganiseerd.

Postzegels deel 1 achterkant

Gezicht op de Witte Zaal of
Embleemzaal in het Winterpaleis
Adolphe Ladurner, 1838

Galadiner in de Concertzaal ter ere
van het bezoek van Wilhelm I
Mihály Zichy, 1873

Postzegels deel 2 voorkant

In Sint Petersburg zijn zes zalen ingericht waar alleen
maar schilderijen van Nederlandse meesters te zien
zijn. Met 20 doeken heeft de Hermitage Sint Petersburg
de grootste Rembrandt-collectie in haar bezit.

Postzegels deel 2 achterkant

Zaal van de Hollandse en Vlaamse meesters
Luigi Premazzi, 1858

De Hermitage Amsterdam is een bijzondere uitbreiding van het Nederlandse
museumaanbod, gevestigd in een van de mooiste gebouwen aan de Amstel.
Het monumentale 17de-eeuwse Amstelhof veranderde in twee jaar tijd van
verpleeghuis in een multifunctioneel museum met tentoonstellingszalen, caférestaurant, winkels, studiecentrum, auditorium en de Hermitage voor Kinderen.

Herenvleugel

Hermitage Amsterdam

Keizersvleugel

In de Hermitage Amsterdam zijn behalve kunstvoorwerpen
tsarina’s te zien. Heel bijzonder is de galahofjapon van tsarina

Maskeradekostuum
van grootvorstin
Xenia Alexandrovna,
de ‘bojarin’

Maria Fjodorovna, die gemaakt is door de eerste echte coutu-

1903

ook honderden kledingstukken van verschillende tsaren en

rier van Parijs, Charles Frederick Worth. Deze galahofjapon is
afgebeeld op een van de postzegels.

Postzegels deel 3 voorkant

Postzegels deel 3 achterkant

Schoenen van verschillende tsarina’s
1870 - 1900

Portret van koning Willem II
Nicolaas Pieneman, 1849

Relatie Nederland-Rusland
Een van de vaste presentaties in de Hermitage Amsterdam belicht de relatie tussen
Nederland en Rusland. Zonder drie bijzondere ontmoetingen zou de Hermitage
Amsterdam er niet zijn geweest.
Het begint met de vriendschap tussen tsaar Peter de Grote (1672-1725) en de
Amsterdamse burgemeester Nicolaes Witsen (1641-1717). De tsaar kwam in 1697
naar Nederland, om er te leren van de scheepsbouw en de industrie. Hij verbleef in
Zaandam waar nog steeds het tsaar Peter huisje staat.

Portret Tsaar Peter de Grote

De tweede ontmoeting is die tussen de tsarendochter Anna Pavlovna (Paulowna)
en haar echtgenoot de Nederlandse Prins Willem van Oranje (koning Willem II).
De bustes van beiden en het huwelijksservies van Anna zijn te zien in de vaste
tentoonstelling in de Hermitage Amsterdam.
De laatste ontmoeting is die tussen museumdirecteuren Ernst Veen (Hermitage
Amsterdam) en Michail Piotrovsky (Hermitage Sint Petersburg) in 1991. Hun

Tsaar Peter huisje
Zaandam

vriendschap was essentieel voor het ontstaan van de Hermitage Amsterdam.

Maskeradejapon van een vorstin Joesoepov in de stijl
van de Verlichting, fluweel, goudkoord, passement
1890-1900

De Hermitage Amsterdam is vanaf
20 juni dagelijks geopend
van 10:00 - 17:00 uur en
op woensdag tot 20:00 uur.
De Hermitage Amsterdam is
gevestigd aan de Amstel 51
Voor meer informatie:
0900 HERMITAGE
www.hermitage.nl

Juwelen van verschillende tsaren en tsarinas
1800 - 1842

Bijschriften:
Staatsmuseum Hermitage St.-Petersburg
www.marcuskoppen.com
Herman van Heusden & Ruud van der Neut
Hans van Heeswijk architecten
Gemeentearchief Zaanstad

