
tentoonstelling oude Nederlandsche 

kunst te Weenen 

;.         Kunstschatten van het Rijksmnsenm In 

de Weensche Albertina 
Een redevoering van het Oostenrljksche 
staatshoofd Miklas 
Nederlandsche muziek op de expositie 

(Van onzen Weenschen correspondent 

In dØ zalen van de Albertina de allergroot 

itŁ en belangrijkste Weensche collectie van et 

sen platen en handteekeningen welke haar 

ontstaan te danken heeft aan de verzameling 
welke door hertog Albert van Saksen-Teschen 
bijeengebracht werd die met de lievelings 

dochttr van keizerin Maria Theresia aarts 

hertogin Marie Christine gehuwd is geweest 
en die als stadhouder van de Zuidelijke .  Oos 
tenrijksche Nederlanden gedurende geruimen 
�tijd te Brussel geresideerd heeft wordt op 
tó oogenblik een buitengewoon interessante 

;i«4toonstelling van oude Nederlandsche 
.kunst gehouden �Die hollandische Land 
Schaft im Ze-italter Rembrandts geheeten De 

ze expositie die gedurende den geheelen zo 

Dier geopend zal blijven bestaat uit een groot 

aantal oorspronkelijke teekeningen en etsen 

van voorgangers tijdgenooten en leerlingen 
van onzen grooten Rembrandt Twee oude 
plattegronden van Amsterdam fraaie koper 
gravures completeeren om zoo te zeggen de 

locale kleur 

De expositie in het aan het complex der 

oude keizerlijke paleizen grenzende Alberti 

na-paleis werd op plechtige wijze door het 

Oostenrijksche staatshoofd bondspresident 
Miklas geopend Onder de aanwezigen bevon 
den zich de Nederlandsche gezant Van 
Hoorn de Nederlandsche consul-generaal J 

Z Lapair de Oostenrij ksche minister van on 

derwij s dr Perntner en zijn collega van justi 

tie baron Hammerstein-Ejuord de voorzitter 
van den Oostenrijkschen Bondsdag graaf 
Hoyos de voorzitter van de Akademie der 

Wissenschaften �Hofrat prof dr Redlich 
de rector van de Weensche universiteit prof 
dr Menghin de Weensche vice-burgemeester 
Lahr de president van den Rechnungshof en 

gewezen bondskanselier dr Ender de gewe 
Sen vice-kanselier Breisky tal van Ween 
�che museumdirectoren en tal van ande 

re bekende figuren uit de Weensche 
kunsten en schilderswereld benevens ver 

schillende vooraanstaande leden van de Neder 

landsche kolonie hier ter stede en leden van 
de vereeniging �Oesterreich � Holland 

Als eerste spreker trad op de directeur der 
Albertina �Hofrat prof dr J Bick die er op 
wees dat het tot stand gekomen zijn van deze 

tentoonstelling wederom eens een bewijs was 

van de gevoelens van sympathie en vriend 

schap welke er tusschen Oostenrijk en Neder 
land bestaan Een groot gedeelte van de geºx 
Poseerde kunstwerken is uit Nederland geko 
toen en door de directie van het Rijksmuseum 
in bruikleen afgestaan Prof Bick zeide daar 
voor den directeur van dit instituut dr F 

Schmidt � Degener zijn hartelijken dank Ook 
dankte hij dr Chr P van Eeghen te Amster 
dam die een gezicht op Amsterdam van Rem 
brandts leerling Lambert Doomer hetwelk 
ïich in zijn particuliere verzameling bevindt 
ter beschikking van de Weensche expositie 
had gesteld alsmede de Weensche Akademie 
der bildende Künste welke onbekende teeke 

Hingen van Rembrandt afgestaan had Verder 
dankte hij het bestuur van de vereeniging 
�Oesterreich � Holland en wel hoofdzakelijk 
den yice-voorzitter dr Harald Braum den Oos 

tenrijkschen consul-generaal te Amsterdam dr 

J P van Tienhoven den heer A C M Nijdam 
te Weenen die de kunstwerken welke het 

eigendom van het Rijksmuseum zijn persoon 
lijk naar Weenen had gebracht en enkele an 

deren 

Vervolgens beklom de Nederlandsche Gezant 
die het protectoraat over de tentoonstelling aan 

ivaard had het spreekgestoelte om o op de 

Éude innige betrekkingen tusschen Oostenrijk 
Éajie Nederlanden U» wijzen welke hun aanv 

genomen hebben met het huwelijk van Maxi 
miliaan van Oostenrijk met Maria de Rijke 

van Bourgondiº die de erfgename van de Ne 

derlanden was Deze betrekkingen zijn in den 

loop der tijden steeds inniger en inniger ge 

worden 
Daarop kwam president Miklas aan het 

woord Hij herdacht het feit dat de hechte 
banden die al tusschen het Oostenrijksche en 

het Nederlandsche volk bestonden vlak na 

den wereldoorlog nog sterker werden toen dui 

zenden arme Oostenrijksche kindertjes vol lief 

de in Nederlandsche gezinnen werden opgeno 
men Men heeft hen daar van kleeding en 

voedsel voorzien en een stuk opvoeding gege 

ven zoo zeide hij men heeft niet minder goed 
voor hen gezorgd dan echte vaders of moeders 
het hadden kunnen doen en toen de kinderen 
weer in hun eigen vaderland terugkwamen 
hadden zij weer het geloof aan het edele in 

den mensch teruggekregen hetgeen hen nieu 

we kracht en nieuwe levensmoed gegeven 
heeft Oostenrijk aldus president Miklas kan 
en zal de edele houding van het Nederlandsche 
volk nooit vergeten En de Oostenrijkers zul 

len eeuwig dankbaar blijven 

De Weensche Musea zoo ging het staats 
TirknfH \rnr -ziin vr van Hd rtfa rh tl orcfo Ma 

derlandsche kunstwerken Edele Maecena 
ten hebben deze in de oude keizerstad bijeen 

gebracht Maecenaten aan wie wij wel mogen 
blijven denken (apr bedoelde hier de Habsbur 
gers mee en die ons tegenwoordig ontbre 
ken President Miklas herinnerde er dan aaa 
hoe hij zelf ook eens weliswaar voor vele ja 

ren in het Amsterdamsche Rijksmuseum is 

geweest De indruk die de kunstschatten die 

dit in zich bergt toen op hem maakte is 

hem steeds onvergetelijk gebleven» Toen de 

tentoonstelling voor geopend was verklaard 

werden hij en de andere hooge eere-gasten 
door deskundigen rondgeleid 

In de expositie bevinden zich niet minder 
dan dertig oorspronkelijke handteekeningen 
en elf etsen van Rembrandt waaronder het 

vermaarde landschap met de drie boomen 
Verder treft men o werk van Pieter de Mo 
lijn Jan van Goyen Jacob en Philips Koninck 
Aelbert Cuyp Govert Flink Adriaen van Os 

tade Herman Saftleven Hercules Pietsz 

Stghers Aarnouter Hlmpel (een alleraardigst 

levendig gezicht op een paardenmarkt voor de 

poorten van Haarlem Jacob van Ruysdaal 
Aert van der Neer Paulus Potter (een krijttee 

kening van een weide met vee Meindert Hob 
bema en Allart van Everdingen 

De expositie mag zich in een bijzonder groo 
te belangstelling verheugen Daar men hier 

juist temidden van de Wiener Fewtwochen zit 

die evenals eiken anderen zomer veel buiten 
landers naar de Oostenrijksche hoofdstad ge 

lokt hebben ziet men ook veel uitheemsche 
bezoekers Gisteravond werd in de groote zaal 
waar in de openingsplechtigheid heeft plaats 

gehad een concert gegeven hetwelk door do 

Bachgemeinde in Wien tezamen met de ver 

eenlging Oesterreich � Holland gearrangeerd 
was en dat weer onder de bescherming van 
den Nederlandschen Gezant stond Teji gehoo 
re werd gebracht Nederlandsche muziek uit 

en omstreeks den tijd waarin Rembrandt 
leefde Er stonden o werken van Orlando di 

Lasso J P Sweelinck en Valerius op het pro 

gramma alsmede twee psalmen van Constan 
tijn Huygens Een uitgelezen en feestelijk ge 

kleed publiek woonde de uitvoering bij wel 

he voorafgegaan werd door een rondgang 
dfoor de tentoonstellingszalen waarbij dr Ot 

to Benesch die aan de Albertina verbonden is 

zeer duidelijke toelichtingen gaf die mt groo 

te belangstelling gevolgd werden Buitenge 

woon mooi zong de Wiener Madrigal-Ver 

einigung en bespeelde Hedda Ballon de cem 
balo De muziekavond werd met het Wilhel 
mus besloten z 
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