
SINGAPORE AIRLINES BRENGT ABEL TASMAN  
TIJDELIJK TERUG NAAR ZIJN GEBOORTEPROVINCIE

Vandaag vervoert Singapore Airlines het originele schilderij met daarop Abel Tasman, de Nederlandse 
ontdekkingsreiziger die Australië en Nieuw-Zeeland op de kaart zette, voor een tijdelijke expositie vanuit 
de Australische hoofdstad Canberra naar het Groninger Museum. De vijf sterren luchtvaartmaatschappij 
brengt Abel Tasman dus – bij wijze van spreken – terug naar zijn geboorteprovincie. Het schilderij zal van 
21 juni 2018 tot en met 6 januari 2019 te zien zijn. 

In 1642 vertrok Abel Tasman – geboren in 1603 in Lutjegast (nu Gemeente Grootegast) - in dienst 
van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) per schip om op zoek te gaan naar het toen nog 
onbekende Zuidland ofwel Australië. Slechts de westkust van dit onbekende continent was door de 
Nederlanders ontdekt en het was aan Abel Tasman de taak om ook de rest in kaart te brengen. Al op zijn 
eerste reis ontdekte hij, nu 375 jaar geleden, Nieuw-Zeeland en het eiland dat later naar hem Tasmanië 
werd genoemd.

Waar Abel Tasman er ruim een jaar over deed om Australië te ontdekken, brengt Singapore Airlines 
nieuwe ontdekkingsreizigers nu in minder dan 20 uur van Amsterdam naar Australië. Singapore Airlines 
verbindt al 45 jaar Amsterdam, via thuishaven Singapore, met Australië en Nieuw-Zeeland en dankzij het 
uitgebreide routenetwerk biedt het haar passagiers vanuit Singapore meer dan 165 wekelijkse vluchten 
aan naar 12 steden in Australië en Nieuw-Zeeland. 

Over het schilderij:
Met de ontdekkingen van Australië en Nieuw-Zeeland werd Abel Tasman de beroemdste Nederlandse 
ontdekkingsreiziger en is, voor zover bekend, slechts één keer op portret vastgelegd. Dit werk, waarop ook 
zijn tweede vrouw Jannetje Tjaers en dochter Claesjen staan afgebeeld, wordt vanouds toegeschreven 
aan schilder Jacob Gerritsz Cuyp (1594 - ca 1651). Het schilderij heeft een lange reis achter de rug 
en komt uit het land dat de ontdekkingsreiziger Tasman als een van de eerste in kaart heeft gebracht. 
Het is voor het eerst dat de eigenaren, de National Gallery of Australia en National Library of Australia  
(Rex Nan Kivell collectie), beide in Canberra, het schilderij voor ruim een half jaar uitlenen.

Het portret komt in de zaal Meesterwerken van de presentatie De Collectie in het Groninger Museum 
te hangen en wordt op donderdag 21 juni 2018 onthuld door Zijne Excellentie, de ambassadeur van 
Australië, Dr. Brett Mason en de burgemeester van de gemeente Grootegast, de heer Ard van der Tuuk.
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