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Onderzoeksverslag De Gouden Koets 
  
Introductie 
Het Amsterdam Museum heeft tijdens de meerstemmige en participatieve 
tentoonstelling De Gouden Koets een onderzoekstraject opgezet en uitgevoerd 
naar de betekenis van van de Gouden Koets voor Nederland anno 2021. Het 
onderzoek bestond uit zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden. In dit 
onderzoeksverslag delen wij beknopt de belangrijkste bevindingen van de diverse 
deelonderzoeken.  
 
September 2022, 
Amsterdam Museum 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Onderzoek naar het Goud 
 
Aanleiding/motivering 
In de tentoonstelling is uitgebreid aandacht besteed aan de bouw van de Gouden 
Koets, waarbij alle materialen aan bod zijn gekomen. Het rijtuig moest namelijk het 
hele toenmalige Koninkrijk der Nederlanden representeren. Hoewel het goud van 
de koets natuurlijk een prominente rol inneemt, is de herkomst hiervan juist 
onbekend gebleven. Er bleken geen documenten vindbaar uit het einde van de 
19de eeuw die aantonen waar het goud vandaan kwam en mogelijke archieven zijn 
verloren geraakt. De herkomst kon alleen worden onderzocht met de technieken 
van nu. Annemarie de Wildt, conservator van het Amsterdam Museum, nam 
contact op met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Vrije Universiteit 
Amsterdam en zette een onderzoek in gang. 
 
Werkwijze 
Gareth Davies, hoogleraar Petrologie aan de VU Amsterdam, en zijn team startten 
in het voorjaar met het vergelijken van een stukje bladgoud van de Gouden Koets, 
ter beschikking gesteld door het Koninklijk Staldepartement, met monsters goud 
uit verschillende regio's in Zuid-Afrika en Suriname, verkregen van Naturalis. Vanuit 
historisch oogpunt werden Zuid-Afrika of Suriname namelijk als mogelijke opties 
gezien.  
 
Uitkomsten  
Na zorvuldige analyse kon met zekerheid worden gezegd dat het goud van de 
Gouden Koets niet uit Zuid-Afrika kwam. Het onderzoek toont voor nu aan dat het 
goud van de Gouden Koets qua samenstelling het meest overeenkomt met het 
monster afkomstig uit een goudmijn aan de Surinamerivier, nabij de Brownsberg, in 
de regio Brokopondo. De resultaten uit dit onderzoek zijn volledig in 
overeenstemming met Suriname als land van herkomst van het goud op de 
Gouden Koets.  
 
Implicaties 
Naar aanleiding van deze uitkomsten zou het onderzoeksteam van de Vrije 
Universiteit graag verder onderzoek doen naar de exacte Goudmijn in Suriname 
waaruit het goud afkomstig is. Hiervoor heeft het team honderden monsters uit de 
regio nodig. Ook willen ze goudafzettingen uit andere delen van de wereld 
karakteriseren om musea en verzamelaars te helpen de herkomst van andere 
gouden artefacten te begrijpen. Hiervoor is financiering nodig. Deze eerste 
uitkomsten nodigen dus uit om verder onderzoek te doen, en tonen de 
mogelijkheid voor musea om soortgelijk herkomstonderzoek te agenderen.  
 

  



 

2. Mobiele onderzoeksinstallatie  
 
Aanleiding/motivering 
Naast de tentoonstelling in het Amsterdam Museum zelf was het van belang om 
ook buiten de wanden van het museum te treden. De discussie over de Gouden 
Koets wordt op nationaal niveau gevoerd, en dus wilde het Amsterdam Museum op 
verschillende locaties reacties verzamelen. Op deze locatie werden ook mensen 
uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het gesprek die misschien niet het 
museum zouden bezoeken.  
 
Werkwijze  
Met een klein outreach-team van museummedewerkers en studenten 
Publieksgeschiedenis zijn wij vanaf eind juni 2021 de hoofdsteden van 12 
Nederlandse provincies ingegaan. Dit deden wij met een mobiele – corona proof – 
onderzoek installatie die wij samen met social designbureau Afdeling 
Buitengewone Zaken uit Rotterdam hebben ontwikkeld. Per stad bevroegen wij in 
één dag zoveel mogelijk mensen. De landelijke rondgang werd afgesloten in 
Amsterdam, als hoofdstad van Nederland.  
 
  
Datum Locatie 
donderdag 10 
december Den Haag (Zuid-Holland) 

vrijdag 22 januari 
Amsterdam (Noord-
Holland) 

vrijdag 25 juni Groningen (Groningen) 
vrijdag 9 juli Assen (Drenthe) 
vrijdag 6 augustus Leeuwarden (Friesland) 
zondag 15 augustus Middelburg (Zeeland) 
zaterdag 11 
september Zwolle (Overijssel) 
vrijdag 17 september Utrecht (Utrecht) 
zaterdag 2 oktober Den Haag (Zuid-Holland) 
zaterdag 9 oktober Theater de Krakeling 
zaterdag 16 oktober Haarlem (Noord-Holland) 

maandag 18 oktober 
Theater de Meervaart 
Amsterdam 

donderdag 28 
oktober  Maastricht (Limburg) 
zaterdag 30 oktober Arnhem (Gelderland) 
zaterdag 13 
november Lelystad (Flevoland) 
zaterdag 27 
november Den Bosch (Brabant) 



 

zaterdag 11 
december Rotterdam (Zuid-Holland) 
zaterdag 5 februari 
2022 Amsterdam Centrum 
 
Uitkomsten  
Mobiele onderzoek installatie: resultaten   
Totaal aantal interacties: 878 
Kennis: 43 gestelde vragen (op papier), 123 ‘ik weet …’-kaartjes ingevuld    
Meningen: 167 video-opnames    
Adviezen: 113 geluidsopnames 
Gevoelens: 432 geschreven reacties  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3. Data-analyse bezoekersreacties op zaal  
 
Aanleiding/motivering 
Waar publieke- en politieke discussies rondom de Gouden Koets doorgaans 
focussen op het conflict en de mate van verdeeldheid tussen mensen, wil het 
Amsterdam Museum als een culturele instelling voor allen de nuances in de 
discoursen inzichtelijk maken. In plaats van ons enkel te focussen op de uitersten in 
deze complexe discussies, waarmee het discours wordt gereduceerd tot twee 
extremen, is het museum met name geïnteresseerd in de grijsgebieden 
daartussenin. Liggen we qua standpunten en argumenten allemaal echt zo ver uit 
elkaar? Zo ja, waar in de opgevoerde belangen en waarden zien we dat terug? Zo 
nee, zijn er misschien (verborgen) mogelijkheden voor constructieve gesprekken?  
 
In andere woorden: met het onderzoek kunnen we beginnen met het ontrafelen 
van de gepolariseerde discussie rondom de Gouden Koets en inzicht krijgen in 
zowel de schaal, alsmede waar mensen op de schaal zitten. Zodoende krijgen we 
langzaam inzicht in de uitersten, maar ook waar mensen misschien dichter bij 
elkaar zitten dan we denken en waar ‘het constructieve gesprek’ mogelijk is. 
 
Werkwijze  
Voor dit inleidend onderzoek wordt met zowel kwantitatieve onderzoeksmethoden 
als kwalitatieve onderzoeksmethoden gekeken naar een corpus van 2902 
individuele bezoekersreacties. De bezoekersreacties zijn verzameld in de laatste 
zaal van de tentoonstelling in het Amsterdam Museum, waarbij bezoekers op 
papier hun reactie gaven op de Gouden Koets en wat er volgens hen in de 
toekomst mee zou moeten gebeuren. Het verzamelen van deze reacties diende in 
eerste instantie om in te spelen op het maatschappelijke gesprek over de Gouden 
Koets, en bezoekers te betrekken bij de voortzetting van dit gesprek. Gedurende 
de looptijd van de tentoonstelling is besloten om deze reacties te digitaliseren en 
vervolgens analyseren. De vele reacties gaven inzicht in de manier waarop niet 
alleen de koets, maar ook het maatschappelijke gesprek wordt begrepen. De 
verwachting was dat een beter begrip van het gesprek mogelijk zou leiden tot een 
andere uitkomst dan de verdeling tussen voorstanders en tegenstanders van de 
koets die voorheen vaak centraal stond.  
 
Hoewel de gehele corpus in verder onderzoek nog beter inzicht kan geven in de 
verschillende manieren waarop de koets wordt begrepen en benaderd, is er in 
eerste instantie voor gekozen om enkel de data te selecteren waarin men aangeeft 
te willen dat de koets blijft rijden, of dat de koets in een museum zou moeten 
blijven. Deze twee standpunten kwamen het vaakst voor in de dataset, en voor 
deze uitspraken was het vervolgens goed mogelijk om een analyse te doen van de 
argumenten die ervoor werden aangedragen.  
 
 
 
 
  



 

Kwantitatieve uitkomsten 
Reacties met standpunt: ‘De koets moet rijden’: 586  
Reacties met standpunt: ‘De koets in een museum’: 982  
Reacties met zowel standpunt ‘De koets moet rijden’ als ‘De koets in een museum’: 
76 (meer over nuance standpunten, zie kopje ‘Kwalitatieve uitkomsten’)  
Totaal aantal reacties in corpus: 1568 
 
Kwalitatieve uitkomsten 
Na de codering van de dataset is in een preliminair kwalitatief onderzoek gekeken 
naar de opkomende prominente standpunt- en argumentatiepatronen. Allereerst 
zijn de ‘nuance standpunten’ van standpunt (1) de Gouden Koets moet rijden en 
standpunt (2) de Gouden Koets moet in een museum gecodeerd. De nuance 
standpunten zijn standpunten waarin een persoon ofwel standpunt (1) ofwel 
standpunt (2) inneemt, maar daar een voorwaarde aan stelt. Illustratieve 
voorbeelden hiervan zijn, bijvoorbeeld, ‘De Gouden Koets moet rijden, maar het 
controversiële zijpaneel moet worden vervangen’ of ‘De Gouden Koets moet in een 
museum, maar er moet wel een andere koets in gebruik worden genomen’. Deze 
nuances zijn relevant omdat dergelijke voorwaarden mogelijkheden geven voor 
concessies en openingen creëren voor verdere gesprekken; wat bij hard 
ingenomen standpunten ‘voor’ of ‘tegen’ een stuk lastiger kan zijn.  
 
Daarnaast zijn verschillende patronen in hoofdargumenten ter ondersteuning van 
de standpunten gecodeerd en gereconstrueerd volgens argumentatietheorie. 
Door de lijsten met gecodeerde argumentatie naast elkaar te leggen kwamen twee 
interessante verbanden naar voren: 

(1) Zowel de groep ‘de Gouden Koets moet rijden’ als de groep ‘de Gouden Koets 
moet in een museum’ gaf als argument dat we zo de geschiedenis kunnen 
tonen en bespreekbaar kunnen maken. In andere woorden: beide groepen 
gebruiken hetzelfde onderliggende belang (i.e., educatie) ter ondersteuning 
van hun standpunt;  

(2) Zowel de groep ‘de Gouden Koets moet rijden’ als de groep ‘de Gouden Koets 
moet in een museum’ maakt een onderscheid tussen toen en nu, waarbij ze 
in hun argumentatie het heden en het verleden van elkaar dissociëren. Echter, 
waar groep (1) redeneert dat de Gouden Koets moet rijden omdat het 
verleden losstaat van het heden, gebruikt groep (2) de dissociatie om aan te 
geven dat het laten rijden van de Gouden Koets niet van deze tijd is. In andere 
woorden: de argumenten kunnen worden gereconstrueerd als ‘het verleden 
is het verleden’ en worden gebruikt ter ondersteuning van verschillende 
standpunten.  

  



 

Implicaties 
Het onderzoek heeft meerdere wetenschappelijke en praktische implicaties: 

(A) Het inleidend onderzoek laat zien dat dergelijke exploraties vanuit culturele 
instellingen zoals het Amsterdam Museum mogelijkheden bieden om inzicht 
te krijgen in complexe publieke discoursen waarbij doorgaans alleen het 
bestaan van polarisatie de focus is; 

(B) De nuance argumenten en de twee kwalitatief prominente verbanden in 
hoofdargumentatie zijn markers voor ‘grijsgebieden’ waarin (1) mensen 
dichter bij elkaar liggen dan we misschien initieel denken (e.g., gedeelde 
belangen) of waarin (2) mensen dezelfde redenering gebruiken waaruit 
verschillende conclusies worden getrokken. Deze opkomende patronen zijn 
indicatoren voor mogelijkheden voor verdere gesprekken en onthullen 
redeneringen waarop het discours in een impasse terecht kan komen; 

(C) Interessante patronen in deze dataset kunnen direct gebruikt worden als 
informed hypotheses die direct voor verdere (landelijk) kwantitatieve 
onderzoeken kunnen worden gebruikt, waarbij o.a. generaliseerbaarheid kan 
worden getest; 

(D) Op basis van dit inleidend onderzoek kunnen best practice 
onderzoeksprotocollen worden ontwikkeld, passend voor discours- en 
argumentatieonderzoeken door culturele instellingen. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

4. Motivaction-publieksonderzoek 
 
Aanleiding/motivering 
Het museum zelf was in staat om gegevens te verzamelen van bezoekers in het 
museum, en voorbijgangers die een reactie gaven bij de mobiele 
onderzoeksinstallatie. Om een juist beeld te krijgen van opvattingen over de 
Gouden Koets in heel Nederland schakelden we onderzoeksbureau Motivaction in. 
Met de gegevens uit het onderzoek van Motivaction konden we daadwerkelijk een 
representatief resultaat presenteren voor de Nederlandse bevolking. Daarnaast 
was een belangrijke aanleiding voor het onderzoek met Motivaction om de impact 
van de tentoonstelling op de algemene kennis van de Gouden Koets en het 
maatschappelijke debat te meten.  
 
Werkwijze  
Motivaction voerde twee keer hetzelfde onderzoek uit: eenmaal als nulmeting vlak 
voor de tentoonstelling werd geopend in juni 2021, en eenmaal na afloop van de 
tentoonstelling in maart 2022. Het verschil tussen de uitkomsten van de twee 
momentopnames werd gemeten, op basis waarvan we uitspraken kunnen doen 
over de impact van de tentoonstelling. Het onderzoek werd beide keren gedaan 
door middel van een vragenlijst die door een representatieve onderzoekspopulatie 
van 1000 personen werd ingevuld. Men werd een aantal multiple choice 
kennisvragen over de Gouden Koets voorgelegd, en een paar vragen over het 
paneel ‘Hulde der Koloniën’ en de discussie over het gebruik van de koets.  
 
Uitkomsten  
 

(1) Hoewel het kennisniveau over de Gouden Koets zelf niet is toegenomen 
tussen de twee momentopnames, weet men in maart ‘22 wel meer over het 
paneel ‘Hulde der Koloniën’. Zo weet in juni ’21 28% van de Nederlanders wat 
er op het paneel staat afgebeeld, tegenover 36% in ’22. Ook weet men meer 
accuraat te beschrijven in ’22 wat er op het paneel staat afgebeeld. Met 
name de stijging in het noemen van ‘slavernijverleden’ in relatie tot wat te 
zien is op het paneel, van 17% naar 24%, is hierbij opvallend. Deze term werd 
door respondenten zelf genoemd, gezien het hier ging om een open vraag.  

 
(2) De houding ten aanzien van de Gouden Koets is tussen 2021 en 2022 

veranderd. Waarbij in juni ’21 nog 32% vond dat de Gouden Koets permanent 
in een museum geplaatst zou moeten worden, is dat in maart ’22 43%. In ’21 
wilde nog 46% procent dat de koets in originele staat gebruikt zou moeten 
worden, tegenover 38% in ’22. Ook noemen minder Nederlanders (8% in ’22 
tegenover 12% in ’21) dat de koets met een aangepast paneel weer in 
gebruik kan worden genomen.  
 
 
 
 



 

  2021 2022 

De koets moet in originele staat weer in 
gebruik genomen worden 46% 38% 

De koets moet een aangepast paneel 
krijgen, maar wel weer in gebruik worden 
genomen 

12% 8% 

De koets moet permanent in een 
museum worden geplaatst 32% 43% 

De koets moet op geen enkele manier 
meer getoond worden 5% 7% 

Anders, namelijk: 5% 4% 
 

(3) Het onderzoek heeft inzicht gegeven in hoeveel mensen wisten van de 
tentoonstelling in het Amsterdam Museum en/of de tentoonstelling hebben 
bezocht. Van de Nederlandse bevolking tussen 18-75 jaar oud heeft 3% de 
Gouden Koets (en de bijbehorende tentoonstelling) in het Amsterdam 
Museum bezocht, en 22% gaf aan het afgelopen jaar iets gehoord, gelezen 
of gezien te hebben over de tentoonstelling de Gouden Koets in het 
Amsterdam Museum. Doorberekend naar de Nederlandse bevolking tussen 
de 18-75 jaar oud komt dit neer op een bereik van het Amsterdam Museum 
van 2,6 miljoen mensen. 
 

Implicaties 
(1) De stijging in het kennisniveau over het paneel ‘Hulde der Koloniën’ tussen 

’21 en ’22 suggereert dat de toegenomen aandacht die (mede) door de 
tentoonstelling in het Amsterdam Museum voor de koets is gekomen ertoe 
heeft geleid dat meer mensen op de hoogte zijn van dit onderwerp en de 
discussie die wordt gevoerd. Deze uitkomst zou een aanleiding kunnen zijn 
voor verder onderzoek naar de mogelijkheid voor musea om 
maatschappelijke onderwerpen breder onder de aandacht te brengen. Het 
aantoonbare bereik van de tentoonstelling (22% van de Nederlandse 
bevolking) is hier waardevolle informatie bij.  

(2) Deze resultaten suggereren dat de publieke opinie over het gebruik van de 
Gouden Koets verder aan het veranderen is. Hoewel het in de context van 
dit onderzoek niet mogelijk is om te stellen dat dit komt door de 
tentoonstelling in het Amsterdam Museum, is het een interessante uitkomst 
die uitnodigt om met aanvullend, kwantitatief onderzoek verder te 
onderzoeken waar deze (mogelijke) verandering door komt. Zoals eerder 
aangegeven bij de data-analyse van bezoekersreacties zou het met name 
interessant zijn om in verder onderzoek te kijken naar de argumenten die 
men hiervoor aandraagt.  

 
 



 

Extra 
 
Symposium  
Op maandag 12 september a.s. organiseert het Amsterdam Museum samen met 
Pakhuis de Zwijger het symposium De Gouden Koets onderzocht: Nieuwe analyses 
en bevindingen naar aanleiding van de tentoonstelling. In dit symposium 
presenteren we de analyses en bevindingen uit de verschillende soorten 
onderzoek die we hebben gedaan naar de vele perspectieven die speelden 
rondom de Gouden Koets.  
De opnames van het symposium zijn vanaf medio september na te kijken op de 
websites van het Amsterdam Museum en Pakhuis de Zwijger. 
 
Publicaties 
Voor de tentoonstelling zijn diverse publicaties uitgebracht. Het boek De Gouden 
Koets, een catalogus met een verzameling essays en beeld over de Gouden Koets, 
uitgebracht in samenwerking met uitgeverij W-Books. In de publicatie van Prof. 
Hans Ulrich Jessurun d'Oliveira  De Gouden Koets en zijn Koloniale Kant – 
Nationaliteit in de Oost en in de West, uitgegeven door het Amsterdam Museum, 
wordt belicht hoe de nationale identiteit van de allegorisch afgebeelde 
representanten van de toenmalige koloniën op het paneel Hulde der Kolonien 
geduid moet worden (https://www.goudenkoets.nl/verdieping/de-gouden-koets-
en-zijn-koloniale-kant). Daarnaast hebben wij in samenwerking met digital agency 
Verve een online platform ontwikkeld waar ondermeer aandacht in tekst en video 
voor de bijdrage van de zestien kunstenaars aan de tentoonstelling. 
(https://www.goudenkoets.nl/).  
 
Mini-docu’s 
Het Amsterdam Museum maakte korte mini-docu's over de Gouden Koets met een 
groep van circa 30 wetenschappers, kunstenaars en andere betrokkenen. De 
geïnterviewden zijn: Erwin Olaf, AiRich, Casper Conijn, Jörgen Tjon A Fong, Pieter 
Verhoeve, Karwan Fatah Black, Brian Elstak, Anne van Grevenstein, Bernard Akoi-
Jackson, Prof. Hand Ulrich Jessurun d'Oliveira, Sarah van Sonsbeeck, Raul Balai, 
Berend Strik, Cathelijne Blok, Nacif, Mignon Nusteling, Nelson Carrilho, Renee 
Schuiten-Kniepstra, Margreet Sweerts, Daniëlle Hoogendoorn, Dennis Bordeaux, 
Lara Nuberg, Anande, Imara Limon, Iris van Lunenburg, Lila, Sithabile Mlotshwa en 
Maurice Seleky. 
 
Zie voor alle mini-docu’s: https://www.youtube.com/c/AmsterdamMuseum1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Publieksprogramma’s 
Ook is er in de museale talkshow AM LIVE meerdere keren uitgebreid aandacht 
besteed aan het Gouden Koets-project. 
AM LIVE #1 - Wat weet jij van de Gouden Koets? (16 november 2020) 
AM LIVE #3 - De Gouden Koets en koloniale verhoudingen (26 november 2020) 
AM LIVE #5 - Wie heeft er zeggenschap over de Gouden Koets? (17 december 
2020) 
AM LIVE #7 - De positie van de vrouw, vroeger & nu (11 maart 2021) 
AM Live #8 - Het koloniale verleden tentoonstellen: Hoe doe je dat? (25 maart 
2021) 
AM LIVE #12 - De Gouden Koets Special (17 juni 2021 
AM LIVE #14 - Black Achievement Month: Verbonden Generaties (19 oktober 2021) 
 
Zie voor alle afleveringen: https://www.youtube.com/c/AmsterdamMuseum1.  

EXTERNE SAMENWERKINGEN   
Er zijn externe samenwerkingen gevoerd met een aantal tijdschriften, waaronder: 
Vorsten, ANWB, Nouveau, Culturele Agenda/Artifex, Blauw Bloed, Geschiedenis 
Magazine en Ons Amsterdam. Ook is er met de KBOV (Koninklijke Bond 
OranjeVerenigingen) een meer diepgaande band aangegaan waar leden 
gedurende de looptijd met korting naar het museum konden. Ook zijn wij in het 
jaarboek van de KBOV opgenomen. Daarnaast is er direct met de Stalmeester rond 
Prinsjesdag een reeks lezingen over de gebruiken en rituelen rondom Prinsjesdag 
georganiseerd.    
 
Next steps  
Het Amsterdam Museum werkt momenteel aan een reader voor Amsterdam 
University Press met de titel The Future of the Dutch Colonial Past (verwacht: 
zomer 2023) (red: Pepijn Brandon, Imara Limon, Karwan Fatah-Black, Margriet 
Schavemaker, Wayne Modest).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Colofon 
 
Onderzoeksteam Gouden Koets-tentoonstelling Amsterdam Museum 
Margriet Schavemaker (voorzitter), Annemarie de Wildt, Esmee Schoutens, 
Ghanima Kowsoleea, Gonca Yalçiner, Jörgen Tjon A Fong, Maria Rey-Lamslag, 
Maurice Seleky, Pepijn Reeser, Rowan Stol, Thijs Boers, Emma van Bijnen. 
 
Onderzoek Mobiele Onderzoeksinstallatie 
Afdeling Buitengewone Zaken 
Bibi Scholten van Aschat 
 
Onderzoek Motivaction 
Daan Damen 
 
Klankbordgroep 
Anne Petterson, Alfrida Martis, Geert Buelens, Hans Ulrich Jessurun d’Oliveira, 
Imara Limon, Irene Stengs, James Kennedy, Jennifer Tosch, Johan de Haan, Karen 
Tessel, Karwan Fatah-Black, Kathleen Ferrier, Lara Nuberg, Marita Mathijsen, Pieter 
Verhoeve, Saskia Pieterse, Simon(e) van Saarloos, Simone Zeefuik, Susan Lammers, 
Susan Legêne, Tom van der Molen, Wim Manuhutu 
 
Onderzoek naar het goud 
Het onderzoek naar het goud van de Gouden Koets heeft plaatsgevonden onder 
de vlag van het Netherlands Institute for Conservation+Art+Science+ (NICAS), een 
interdisciplinair samenwerkingsverband van Rijksmuseum, Universiteit van 
Amsterdam, TU Delft en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 
 
Begunstigers 
De tentoonstelling De Gouden Koets (18 juni 2021 tot en met 27 februari 2022 in het 
Amsterdam Museum) is mede tot stand gekomen door Amsterdam City Circle, 
Blockbusterfonds, De Gijselaar-Hintzenfonds (publicatie), De Nederlandsche Bank, 
DutchCulture, Fonds 21, Gerard van den Tweel van Van den Tweel Foundation, 
Kickstart Cultuurfonds, Mondriaan Fonds, Nico Nap Foundation, Prins Bernhard 
Cultuurfonds, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stichting dr. Hendrik Muller's 
Vaderlandsch Fonds (publicatie), Stichting ’s-Gravenhaags Ondersteuningsfonds 
voor Boekhandelaren en Uitgevers (publicatie), The Netherlands Institute for 
Conservation, Art and Science (NICAS), VriendenLoterij, enkele anonieme 
begunstigers en vele bruikleengevers en partners. Zijne Majesteit de Koning was 
bruikleengever van de Gouden Koets. Het Amsterdam Museum wordt structureel 
ondersteund door de Gemeente Amsterdam en de VriendenLoterij.  
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