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Eerste 55 objecten uit topcollectie van Bert Degenaar te zien in
Rijksmuseum Boerhaave

12 oktober 2021, Leiden - Donderdagmiddag opent Rijksmuseum Boerhaave de nieuw ingerichte
zalen van Machtige Verzamelingen, waar vanaf nu een deel van de objecten uit de omvangrijke
Zuylenburgh Collectie een prominente én vaste plek in de opstelling krijgen. Rijksmuseum
Boerhaave en ‘gentleman dealer’ en verzamelaar Bert Degenaar tekenden eerder al voor deze
bijzondere samenwerking, waarbij geregeld is dat de collectie wetenschappelijke instrumenten na
zijn overlijden aan het museum wordt overgedragen. De verzameling van Bert Degenaar is een van
de grotere particuliere collectie wetenschappelijke instrumenten ter wereld.

De Zuylenburgh Collectie bestrijkt de breedte van de 17de- en 18de-eeuwse wetenschap, met een
sterke focus op optische instrumenten, tijdmeters, navigatie-instrumenten, meteorologie en
mathematische instrumenten. De instrumenten hebben een voornamelijk Nederlandse of Engelse
achtergrond, en zijn representatief voor het grensoverschrijdende karakter van de vroegmoderne
wetenschap. Als particuliere collectie kent de Zuylenburgh Collectie qua kwaliteit en omvang geen
gelijke. Deze eigenschappen zijn het resultaat van het connaisseurschap en de selectiviteit waarmee
de collectie is bijeengebracht.

Museumdirecteur Amito Haarhuis benadrukt hoe bijzonder de voorgenomen overdracht is: “De
omvangrijke Zuylenburgh Collectie bestaat uit 750 objecten, waarvan er nu 55 tentoongesteld
worden. Het is een bijzondere situatie; normaliter vindt een overdracht pas plaats na overlijden,
maar Bert Degenaar kiest er voor om zijn intentie al bij leven vast te leggen.” Ook Bert Degenaar
koestert de warme band tussen hem en het museum: “Voor een verzamelaar op mijn gebied is het
hoogst haalbare om mijn collectie te mogen presenteren in het rijksmuseum voor de  geschiedenis
van de wetenschap, Rijksmuseum Boerhaave. Daarnaast ben ik erg blij dat mijn collectie op deze
manier bij elkaar blijft na mijn overlijden, en dat ik zeker weet dat er goed voor gezorgd wordt. Daar
ben ik Rijksmuseum Boerhaave zeer erkentelijk voor.”

Wetenschappelijke instrumenten uit de 17de en 18de eeuw onderscheiden zich van latere
instrumenten, omdat het stuk voor stuk kunstobjecten zijn. De wetenschapshistorische en museale
waarde van de Zuylenburgh Collectie uitte zich eerder al in de handvol bruiklenen die Rijksmuseum
Boerhaave heeft mogen ontvangen van Bert Degenaar. Dit onderstreept hoe het verhaal van de
Nederlandse wetenschap vollediger wordt verteld door deze uitzonderlijke stukken. Een originele
microscoop van Antoni van Leeuwenhoek en een unieke dubbelthermometer van Fahrenheit zijn hier
voorbeelden van. De overdracht van de Zuylenburgh Collectie stelt Rijksmuseum Boerhaave in staat
de verdieping én verbreding van de unieke collectie door te zetten op een structurele en
gewaarborgde wijze, en is een waardevolle verrijking van de Collectie Nederland.

Een selectie van de collectie is vanaf vrijdag 15 oktober voor het publiek te zien in de vaste
tentoonstelling van het museum.
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Download de persfoto’s via deze link. Voor meer informatie, kunt u zich wenden tot: Nina Paris,
medewerker marketing en communicatie van Rijksmuseum Boerhaave via
ninaparis@rijksmuseumboerhaave.nl of 06 82 52 81 38.
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