
	

Gestolen schilderij  na bijna 50 jaar terug in Museum 
Rotterdam 

Persbericht, Rotterdam 8 oktober 2018 - Een prachtig portret uit 1607 
van de beroemde schilder Michiel Jansz. van Mierevelt waarop Maurits 
van Oranje staat afgebeeld is weer terug in Museum Rotterdam. Het 
schilderi j  was in 1970 gestolen uit het museum. Landeli jke en 
Rotterdamse eenheden van het team kunst- en antiekcriminaliteit van 
de polit ie hebben een doorslaggevende rol gespeeld in de terugkeer 
van het gestolen schilderi j .  

“Je rekent er niet meer op dat na zoveel jaar een gestolen kunstwerk nog 
terugkeert. Grote blijdschap overheerst en veel lof voor de inzet van de politie”, 
aldus Paul van de Laar, directeur Museum Rotterdam. 

Museum Rotterdam kocht het schilderij in 1960 bij een Rotterdamse kunsthandelaar. 
Tien jaar later werd het werk uit een van de museumzalen van het  toenmalige 
Historisch Museum Rotterdam in het Schielandshuis gestolen. Het portret was 
spoorloos, totdat het dit voorjaar opdook bij het Zeeuws Veilinghuis in Middelburg. 
Het veilinghuis had het schilderij niet als een originele zeventiende-eeuwse Van 
Mierevelt herkend. Museum Rotterdam werd een dag voordat het schilderij onder 
de hamer zou komen getipt, waarop het veilinghuis het schilderij meteen introk. Het 
museum schakelde het speciale politieteam kunst- en antiekcriminaliteit in, dat 
meteen contact opnam met de inbrenger. Onderzoek van de politie wees uit dat de 
inbrenger niets te maken had met de diefstal. Hij was bovendien bereid het 
schilderij tegen vindersloon aan het museum over te dragen. Inmiddels is door 
onderzoekers bevestigd dat het schilderij een echte Van Mierevelt is.  

"Kunst en erfgoed hebben grote waarde voor een land en haar bevolking. Het 
doorgeven van ons erfgoed, onbeschadigd en voor iedereen zoveel mogelijk 
toegankelijk, is uiterst belangrijk. Het was onze grootste prioriteit om het schilderij 
terug te brengen naar het museum, zodat een ieder weer van het kunstwerk kan 
genieten.", aldus Ernst Ridderhof en Richard Bronswijk van het team kunst- en 
antiekcriminaliteit Politie. 

Het schilderij is een borststuk van Maurits dat is afgeleid van een kniestuk waarop 
de stadhouder als bevelhebber is afgebeeld. Op dit stuk draagt hij een verguld en 
versierd harnas en heeft een commandostaf in de hand. Op het schilderij van 
Museum Rotterdam draagt Maurits een eenvoudiger harnas. Op beide portretten is 
een oranjerode sjerp over zijn rechterschouder gedrapeerd. 

 

Het schilderi j  is op 20 en 21 oktober te zien in Museum Rotterdam. 

 

 

 



	

Noot voor de redactie: 
Voor interviewaanvragen en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: 

Museum Rotterdam | Nina Aelbers | n.aelbers@museumrotterdam.nl 

 

 

Achtergrondinformatie: 
 
Prins Maurits van Oranje-Nassau (1567-1625), stadhouder en legeraanvoerder van 
de Republiek, vormde met Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619), pensionaris van 
Rotterdam en later raadspensionaris van de Staten van Holland, een zeer succesvol 
duo.  

Michiel van Mierevelt (Delft 1566-1641) was in zijn tijd de meest productieve en 
succesvolle portretschilder van de Noordelijke Nederlanden. Samen met zijn 
leerlingen vervaardigde hij duizenden portretten. Van Mierevelt was de hofschilder 
van de Oranjes; ook prominenten als Hugo de Groot, Johan van Oldenbarnevelt, 
P.C. Hooft, Jacob Cats en Constantijn Huygens lieten zich door hem portretteren. 

Objectinformatie: 
 
Object: Museum Rotterdam, invnr. 35507; olieverf op paneel, hg 54,0 / br 47,0, met 
opschrift Aetatis suae 40 / A0 1607 / cum venia Principis et ord. Fed. / privilegio 
sexenuali (het opschrift verwijst naar het toekennen aan Van Mierevelt voor een 
octrooi van zes jaar voor het alleenrecht op het reproduceren van een prent van een 
portret van Maurits). 

 

 

Over Museum Rotterdam  

Museum Rotterdam is een stadsmuseum met lef. Cultuurhistorische collectiestukken 
en nieuw cultureel erfgoed vertellen samen het verhaal van de stad en haar 
bewoners – van nederzetting aan de Rotte tot veelkleurige metropool. Een unieke 
combinatie die gedurfde exposities en impact oplevert, in het museum en in de 
stad. Museum Rotterdam, het meest Rotterdamse museum ter wereld.  

Over het team kunst en antiek criminaliteit Polit ie 

Naast een klein team van zeer gedreven informatiemedewerkers die 24/7 de politie 
systemen scant en analyseert op kunst- en antiek gerelateerde criminaliteit, heeft de 
politie in elke eenheid in het land 1 medewerker die zich met deze vorm van 
criminaliteit bezighoudt. Dit betreffen zeer ervaren politiemensen met voorliefde 
voor en kennis van kunst en antiek.  

	


